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I. DISPOSICIÓNS XERAIS

XEFATURA DO ESTADO
11331 Lei 16/2013, do 29 de outubro, pola que se establecen determinadas medidas 

en materia de fiscalidade ambiental e se adoptan outras medidas tributarias e 
financeiras.

JUAN CARLOS I

REI DE ESPAÑA

Saiban todos os que a viren e a entenderen que as Cortes Xerais aprobaron e eu 
sanciono a seguinte lei.

PREÁMBULO

I

A realidade económica evidencia que, malia os esforzos levados a cabo durante 2012 
para establecer as bases para lograr a consolidación das finanzas públicas, a consecución 
deste obxectivo precisa aínda da adopción de medidas adicionais que, complementando 
as xa incorporadas ao ordenamento, contribúan a avanzar no camiño iniciado.

Para tal fin, esta lei introduce diversas modificacións na normativa tributaria, 
fundamentalmente na regulación do imposto sobre sociedades, que inciden, ademais de 
no mencionado tributo, no ámbito do imposto sobre a renda das persoas físicas, do 
imposto sobre a renda de non residentes, do imposto sobre o patrimonio e de 
determinados tributos locais.

Co mesmo propósito de contribuír á consolidación das finanzas públicas, ao que 
neste caso se une o de coadxuvar ao logro dos obxectivos en materia de ambiente, en 
liña cos principios básicos que rexen a política fiscal, enerxética e ambiental da Unión 
Europea, e como continuación ás medidas adoptadas neste ámbito a finais de 2012, 
mediante esta lei regúlase o imposto sobre os gases fluorados de efecto invernadoiro 
como instrumento que actúa sobre as emisións de hidrocarburos haloxenados.

II

En relación co imposto sobre sociedades, como novidade substancial establécese a 
non deducibilidade da deterioración de valor das participacións no capital ou fondos 
propios de entidades, así como das rendas negativas xeradas durante o prazo de 
mantemento de establecementos permanentes asentados no estranxeiro. Ambas as dúas 
medidas tratan de evitar a dobre deducibilidade das perdas, nun primeiro momento, en 
sede da entidade ou do establecemento permanente que os xera e, nun segundo, en 
sede do investidor ou casa central. Con esta medida, a normativa fiscal do imposto sobre 
sociedades aproxímase á dos países da nosa contorna, o que permite unha maior 
comparativa e competitividade fiscal respecto destes.

Esta modificación vai acompañada dun réxime transitorio que establece a 
recuperación na base impoñible do imposto sobre sociedades das deterioracións de valor 
das participacións e das rendas negativas dos establecementos permanentes que foron 
fiscalmente deducibles, a través dun incremento de fondos propios ou distribución de 
resultados no primeiro caso, e da obtención de rendas positivas similar ao réxime anterior 
no segundo suposto.

Adicionalmente, os compromisos de estabilidade acordados requiren unha prórroga, 
para os exercicios 2014 e 2015, dunha parte das medidas de carácter temporal xa 
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incorporadas a través do Real decreto lei 12/2012, do 30 de marzo, polo que se introducen 
diversas medidas tributarias e administrativas dirixidas á redución do déficit público, e do 
Real decreto lei 20/2012, do 13 de xullo, de medidas para garantir a estabilidade 
orzamentaria e de fomento da competitividade. É o caso da limitación na compensación 
de bases impoñibles negativas, a limitación na deducibilidade fiscal do fondo de comercio 
nas súas diferentes versións e dos activos intanxibles de vida útil indefinida, e do límite 
establecido na aplicación das deducións para incentivar determinadas actividades en 
cada período impositivo.

Por idénticas razóns, prorróganse para os mesmos anos a inclusión, na base dos 
pagamentos fraccionados que se realicen nos referidos exercicios, do 25 por cento dos 
dividendos e rendas que proceden da transmisión de participacións que teñen dereito ao 
réxime de exención, e o establecemento dun pagamento fraccionado mínimo determinado 
en función do resultado contable do exercicio, aínda que exclusivamente para as grandes 
empresas. Tamén se prorrogan, para 2014, os tipos incrementados correspondentes aos 
pagamentos fraccionados.

Por outra parte, establécese a vixencia indefinida da dedución por investimentos en 
producións cinematográficas e series audiovisuais e amplíase a base desta dedución 
incluíndo as copias e os gastos de publicidade que sexan por conta do produtor.

Así mesmo, modifícase a regulación actual da bonificación por rendas obtidas en 
Ceuta e Melilla coa finalidade de equiparala á existente no ámbito das persoas físicas e 
de establecer unhas regras mínimas que faciliten a aplicación práctica da bonificación.

Á marxe do anterior, establécese unha prórroga, para os contratos de arrendamento 
financeiro cuxos períodos anuais de duración se inicien nos anos 2012 a 2015, da 
excepción prevista na normativa do imposto respecto ao carácter constante ou crecente 
da parte que se corresponde con recuperación do custo do ben nas cotas de arrendamento 
financeiro, dado que a situación actual segue obrigando os arrendatarios destes contratos 
para modificaren as súas condicións.

Por último, establécese un réxime fiscal específico para a Sociedade de Xestión de 
Activos de Reestruturación Bancaria co obxecto de equiparala, na aplicación de 
determinadas medidas fiscais, coas entidades de crédito, o que permite eliminar as 
distorsións que se xeran na operativa da dita entidade como consecuencia de non ter 
esta configuración desde o punto de vista da súa regulación substantiva.

III

No imposto sobre a renda das persoas físicas introdúcense diversas modificacións en 
sintonía con outras que se recollen nesta lei no ámbito do imposto sobre sociedades, así 
como das que derivan da regulación que se establece para as denominadas «contas 
ómnibus», razón esta última que tamén explica as modificacións que se incorporan no 
imposto sobre a renda de non residentes.

IV

Co fin de potenciar a autonomía local para estimular actividades de especial interese 
ou utilidade para o municipio, faise extensiva ao imposto sobre o incremento de valor dos 
terreos de natureza urbana a bonificación potestativa aplicable no imposto sobre bens 
inmobles, no imposto sobre actividades económicas e no imposto sobre construcións, 
instalacións e obras, cando se desenvolvan actividades económicas que sexan 
declaradas de especial interese ou utilidade municipal por concorreren circunstancias 
sociais, culturais, histórico-artísticas ou de fomento do emprego que xustifiquen tal 
declaración.

Así mesmo, no texto refundido da Lei reguladora das facendas locais efectúanse os 
axustes técnicos precisos para o suposto en que a aplicación dos coeficientes de 
actualización previstos no artigo 32.2 do texto refundido da Lei do catastro inmobiliario 
supoña un decremento da base impoñible dos inmobles. Para isto, modifícanse os artigos 
68 e 69, relativos á redución da base impoñible do imposto sobre bens inmobles.
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Como consecuencia dos compromisos de estabilidade mantidos polo Reino de 
España, cómpre dotar de continuidade o incremento do tipo impositivo do imposto sobre 
bens inmobles para os inmobles urbanos, establecido en decembro de 2011, co que se 
evitará o impacto negativo inicialmente previsto para 2014.

Por outro lado, modifícase o texto refundido da Lei do catastro inmobiliario para, por 
unha banda, ampliar o prazo para que os concellos soliciten a aplicación dos coeficientes 
de actualización previstos no artigo 32.2, e, por outra, posibilitar que mediante orde 
ministerial se regule o edicto electrónico no ámbito catastral en aplicación do previsto no 
artigo 112.1 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria.

V

No marco das economías occidentais, e, en particular, da Unión Europea, desde hai 
xa algúns anos outórgase unha crecente importancia ao papel da tributación ambiental 
como instrumento para favorecer a construción dunha economía sustentable que, por 
tanto, contribúa ao cumprimento do principio de suficiencia. Engádase a isto que, no caso 
de España, as medidas en materia de fiscalidade ambiental se xustifican polo disposto no 
artigo 45 da Constitución española, precepto que consagra a protección do ambiente. A 
fiscalidade ambiental constitúe, pois, un medio complementario para coadxuvar á 
protección e defensa do ambiente, e articúlase arredor de figuras impositivas cuxa 
finalidade é estimular e incentivar comportamentos máis respectuosos co medio natural.

Neste contexto, resulta oportuno introducir mecanismos de corrección de 
determinadas externalidades ambientais, tal é o caso das ocasionadas pola emisión de 
gases de efecto invernadoiro, polo seu alcance global e pola magnitude do impacto 
ambiental.

Para tales fins, esta lei introduce no noso ordenamento o imposto sobre os gases 
fluorados de efecto invernadoiro.

Os hidrocarburos haloxenados foron utilizados de maneira habitual en numerosos 
sectores, como refrixerantes, disolventes, axentes espumantes ou axentes extintores de 
incendios, polas súas especiais propiedades.

Porén, entre as características destas substancias hai que destacar a súa negativa 
contribución ao quentamento da atmosfera, cun potencial de quentamento global moito 
máis elevado que o CO2, o que obrigou a que gran parte destas substancias fosen 
reguladas polo Protocolo de Quioto sobre gases de efecto invernadoiro, onde se 
establecen obxectivos obrigatorios de emisión para os países desenvolvidos que o 
ratificasen, como os Estados membros da Unión Europea.

O imposto sobre os gases fluorados de efecto invernadoiro é un tributo de natureza 
indirecta que recae sobre o consumo destes gases e grava, en fase única, a posta a 
consumo destes atendendo ao potencial de quentamento atmosférico. Por outra parte, 
establécese unha dedución do imposto nos supostos en que se acredite a destrución dos 
produtos obxecto do imposto, xa que regular estas opcións estimula o desenvolvemento 
de tecnoloxías ecolóxicas.

VI

Ademais, modifícase o imposto especial sobre determinados medios de transporte 
para regular a exención do imposto na primeira matriculación ou, se é o caso, na 
circulación ou utilización das embarcacións de recreo ou de deportes náuticos destinadas 
polas empresas exclusivamente ás actividades de alugamento con independencia da 
lonxitude da súa eslora. Con isto preténdese acercar a nosa tributación á doutros Estados 
membros da Unión Europea, potenciar o sector da náutica de recreo e producir un efecto 
dinamizador cara a outros sectores produtivos, co conseguinte incremento na capacidade 
de xeración de riqueza e emprego.
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VII

Tamén se regula unha franquía de ámbito nacional, para determinadas operacións de 
fornecemento de buques e aeronaves, en coordinación con outras figuras da imposición 
indirecta, o que permitirá que a normativa española se equipare á doutros Estados 
membros da Unión Europea.

VIII

Modifícase a Lei 35/2003, do 4 de novembro, de institucións de investimento colectivo, 
no referente á comercialización no mercado interior mediante contas globais dos fondos 
de investimento constituídos en España, coa finalidade de implantar un sistema similar ao 
doutros países da nosa contorna que reforce a competitividade do sector.

A modificación supón a substitución do sistema de xestión do rexistro único de 
partícipes dun fondo de investimento pola entidade xestora, por un sistema no cal, cando 
se acorde a comercialización do fondo cun intermediario financeiro establecido en España 
mediante conta global, poida ser este intermediario o encargado de levar o rexistro dos 
partícipes que sexan os seus clientes. Congruentemente co feito de que a entidade 
xestora xa non dispoñerá de toda a información dos partícipes do fondo, senón que parte 
destes ou das súas participacións figurarán nos rexistros das entidades comercializadoras, 
estas, respecto dos partícipes incluídos nos seus rexistros, deben asumir obrigas no 
ámbito financeiro e fiscal que fan necesaria a modificación, ademais, das leis que regulan 
o imposto sobre a renda das persoas físicas, o imposto sobre sociedades e o imposto 
sobre a renda de non residentes.

IX

A Lei 15/2012, do 27 de decembro, de medidas fiscais para a sustentabilidade 
enerxética, creou no seu capítulo II do título II o imposto sobre a produción de combustible 
nuclear gastado e residuos radioactivos resultantes da xeración de enerxía nucleoeléctrica.

Co obxectivo de clarificar a regulación e a aplicación práctica deste imposto, cómpre 
proceder a unha reestruturación do seu articulado e efectuar determinadas modificacións.

Así, en canto ao combustible nuclear gastado, modifícase o feito impoñible tanto para 
incorporar a definición de combustible nuclear gastado como para precisar que se grava a 
produción de combustible nuclear gastado resultante de cada reactor. Adicionalmente, 
regúlase a forma de determinar a base impoñible nos supostos de cesamento definitivo 
da explotación e modifícase o período impositivo, que pasa a ser o ciclo de operación de 
cada reactor, é dicir, o tempo que transcorre entre dúas paradas de recarga do combustible 
nuclear gastado do núcleo do reactor.

Por outra parte, coa finalidade de establecer unha recadación homoxénea, procédese 
a unha nova regulación dos pagamentos á conta. Así, establécense dous pagamentos 
fraccionados de cada período impositivo en curso, que se realizarán nos meses de xuño 
e decembro. A base para calcular o pagamento fraccionado pasa a estar constituída polos 
quilogramos de metal pesado que se considere que conteña o combustible nuclear 
gastado que se vai extraer definitivamente do reactor no momento da finalización do 
correspondente período impositivo en curso corrixida por un coeficiente. De igual forma, a 
autoliquidación definitiva deberase practicar nos vinte primeiros días do mes seguinte á 
finalización do período impositivo.

En relación cos residuos radioactivos resultantes da xeración de enerxía 
nucleoeléctrica, modifícanse os prazos dos pagamentos fraccionados para facelos 
coincidentes cos establecidos para o combustible nuclear gastado e así minimizar os 
custos de xestión e administrativos tanto do contribuínte como da Axencia Estatal de 
Administración Tributaria.

Finalmente, introdúcense tres disposicións transitorias, terceira, cuarta e quinta, na 
citada Lei 15/2012.
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Mediante a primeira establécese, para os períodos impositivos cuxo combustible 
extraído definitivamente do reactor conteña elementos de combustible introducidos no 
núcleo do reactor con anterioridade ao 1 de xaneiro de 2013, un método específico de 
cálculo da base impoñible e da base dos pagamentos fraccionados.

A segunda regula como data de inicio do ciclo de operación de cada reactor o 1 de 
xaneiro de 2013.

Por último, a terceira determina o período de declaración do imposto para aqueles 
contribuíntes cuxo período impositivo, conforme a regulación establecida na aludida 
Lei 15/2012, finalizou no ano 2013.

Artigo 1. Modificación do texto refundido da Lei do imposto sobre sociedades, aprobado 
polo Real decreto lexislativo 4/2004, do 5 de marzo.

Primeiro. Con efectos para os períodos impositivos que se inicien a partir do 1 de 
xaneiro de 2012, modifícase o número 1 da disposición transitoria trixésima do texto 
refundido da Lei do imposto sobre sociedades, aprobado polo Real decreto 
lexislativo 4/2004, do 5 de marzo, que queda redactado da seguinte forma:

«1. Nos contratos de arrendamento financeiro vixentes cuxos períodos anuais 
de duración se inicien dentro dos anos 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015, 
o requisito establecido no número 4 do artigo 115 desta lei non será exixido ao 
importe da parte das cotas de arrendamento correspondente á recuperación do 
custo do ben.»

Segundo. Con efectos para os períodos impositivos que se inicien a partir do 1 
de xaneiro de 2013, introdúcense as seguintes modificacións no texto refundido da Lei 
do imposto sobre sociedades, aprobado polo Real decreto lexislativo 4/2004, do 5 de 
marzo:

Un. Derrógase o número 3 do artigo 12.
Dous. Engádense as alíneas j), k) e l) ao número 1 do artigo 14, que quedan 

redactadas da seguinte forma:

«j) As perdas por deterioración dos valores representativos da participación 
no capital ou nos fondos propios de entidades.

k) As rendas negativas obtidas no estranxeiro a través dun establecemento 
permanente, excepto no caso de transmisión deste ou cesamento da súa 
actividade.

l) As rendas negativas obtidas por empresas membros dunha unión temporal 
de empresas que opere no estranxeiro, excepto no caso de transmisión da 
participación nela, ou extinción.»

Tres. Engádense os números 11 e 12 ao artigo 19, que quedan redactados da 
seguinte forma:

«11. As rendas negativas xeradas na transmisión de valores representativos 
da participación no capital ou nos fondos propios de entidades, cando o adquirente 
sexa unha entidade do mesmo grupo de sociedades segundo os criterios 
establecidos no artigo 42 do Código de comercio, con independencia da residencia 
e da obriga de formular contas anuais consolidadas, imputaranse no período 
impositivo en que estes valores sexan transmitidos a terceiros alleos ao referido 
grupo de sociedades, ou ben cando a entidade transmitente ou a adquirente deixen 
de formar parte del.

O disposto neste punto non resultará de aplicación no suposto de extinción da 
entidade transmitida.

12. As rendas negativas xeradas na transmisión dun establecemento 
permanente, cando o adquirente sexa unha entidade do mesmo grupo de sociedades 
segundo os criterios establecidos no artigo 42 do Código de comercio, con 
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independencia da residencia e da obriga de formular contas anuais consolidadas, 
imputaranse no período impositivo en que o establecemento permanente sexa 
transmitido a terceiros alleos ao referido grupo de sociedades, ou ben cando a 
entidade transmitente ou a adquirente deixen de formar parte del.

O disposto neste punto non resultará de aplicación no caso de cesamento da 
actividade do establecemento permanente.»

Catro. Modifícase o número 4 e engádese un número 5 ao artigo 21, que quedan 
redactados da seguinte forma:

«4. Se se obtén unha renda negativa na transmisión da participación nunha 
entidade non residente que fose previamente transmitida por outra entidade que 
reúna as circunstancias a que se refire o artigo 42 do Código de comercio para 
formar parte dun mesmo grupo de sociedades co suxeito pasivo, esta renda 
negativa minorarase no importe da renda positiva obtida na transmisión precedente 
e á cal se tivese aplicado a exención.

5. O importe das rendas negativas derivadas da transmisión da participación 
nunha entidade non residente minorarase no importe dos dividendos ou 
participacións en beneficios recibidos da entidade participada a partir do período 
impositivo que se iniciase no ano 2009, sempre que os referidos dividendos ou 
participacións en beneficios non minorasen o seu valor de adquisición e que tivesen 
dereito á aplicación da exención prevista no número 1 deste artigo.»

Cinco. Modifícase o número 2 do artigo 22, que queda redactado da seguinte forma:

«2. O importe das rendas negativas derivadas da transmisión dun 
establecemento permanente minorarase no importe das rendas positivas netas 
obtidas con anterioridade procedentes del.»

Seis. Modifícase a alínea e) do número 4 e engádenselle os números 6 e 7 ao 
artigo 30, pasando o anterior 6 a numerarse como 8, que quedan redactados da seguinte 
forma:

«e) Cando a distribución do dividendo ou a participación en beneficios non 
determine a integración de renda na base impoñible por non ter a consideración de 
ingreso.

O disposto no parágrafo anterior non se aplicará cando:

1.º O suxeito pasivo probe que un importe equivalente ao dividendo ou 
participación en beneficios se integrou na base impoñible do imposto sobre 
sociedades tributando a algún dos tipos de gravame previstos nos números 1, 2 e 7 
do artigo 28 ou no artigo 114 desta lei, en concepto de renda obtida polas sucesivas 
entidades propietarias da participación con ocasión da súa transmisión, e que esta 
renda non tivese dereito á dedución por dobre imposición interna de plusvalías.

Neste suposto, cando as anteriores entidades propietarias da participación 
tivesen aplicado ás rendas obtidas por elas con ocasión da súa transmisión a 
dedución por reinvestimento de beneficios extraordinarios, a dedución será do 18 
por cento do importe do dividendo ou da participación en beneficios.

A dedución practicarase parcialmente cando a proba a que se refire esta 
alínea e) teña carácter parcial.

2.º O suxeito pasivo probe que un importe equivalente ao dividendo ou 
participación en beneficios se integrou na base impoñible do imposto sobre a renda 
das persoas físicas, en concepto de renda obtida polas sucesivas persoas físicas 
propietarias da participación, coa ocasión da súa transmisión. A dedución 
practicarase parcialmente cando a proba a que se refire esta alínea e) teña carácter 
parcial.

Neste suposto, a dedución non poderá exceder o importe resultante de aplicar 
ao dividendo ou á participación en beneficios o tipo de gravame que no imposto 
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sobre a renda das persoas físicas corresponde ás ganancias patrimoniais 
integradas na parte especial da base impoñible ou na do aforro, para o caso de 
transmisións realizadas a partir do 1 de xaneiro de 2007.»

«6. No caso de que a entidade probe a tributación dun importe igual ao 
dividendo ou a participación en beneficios, nos termos sinalados nos parágrafos 1.º 
ou 2.º da letra e) do número 4 deste artigo, non se integrará na base impoñible da 
entidade o referido dividendo ou participación en beneficios. Este dividendo ou 
participación en beneficios minorará o valor fiscal da participación. Neste caso, o 
suxeito pasivo procederá a aplicar a dedución nos termos sinalados nos números 1 
ou 2 deste artigo, segundo corresponda.

7. O importe das rendas negativas derivadas da transmisión da participación 
nunha entidade residente minorarase no importe dos dividendos ou participacións 
en beneficios recibidos da entidade participada a partir do período impositivo que 
se iniciase no ano 2009, sempre que os referidos dividendos ou participacións en 
beneficios non minorasen o seu valor de adquisición e tivesen dereito á aplicación 
da dedución prevista no número 2 dese artigo.»

Sete. Modifícase o número 4 e engádeselle un número 5 ao artigo 31, pasando o 
anterior 4 a numerarse como 6, que quedan redactados da seguinte forma:

«4. No suposto de establecementos permanentes que tivesen obtido en 
anteriores períodos impositivos rendas negativas que non se integrasen na base 
impoñible da entidade, non se integrarán as rendas positivas obtidas con 
posterioridade ata o importe daquelas.

5. No caso de rendas negativas derivadas da transmisión dun establecemento 
permanente, o seu importe minorarase no importe das rendas positivas netas 
obtidas con anterioridade, procedentes deste.»

Oito. Modifícase o número 5 e engádese un número 6 ao artigo 32, que quedan 
redactados da seguinte forma:

«5. En caso de que o dividendo ou participación en beneficios non determine 
a integración de renda na base impoñible por non ter a consideración de ingreso, 
procederá aplicar a dedución cando o suxeito pasivo probe que un importe 
equivalente a ese dividendo ou participación en beneficios tributou en España a 
través de calquera transmisión da participación, nos termos establecidos neste 
artigo. O límite a que se refire o número 3 deste artigo calcularase atendendo á 
cota íntegra que resultaría da integración na base impoñible do dividendo ou 
participación en beneficios.

Igualmente, se o suxeito pasivo proba que un importe equivalente ao dividendo 
ou participación en beneficios tributou en España a través de calquera transmisión 
da participación, nos termos establecidos neste artigo, non se integrará na base 
impoñible da entidade o referido dividendo ou participación en beneficios cando a 
súa distribución producise unha perda contable por deterioración do valor da 
participación. Este dividendo ou participación en beneficios minorará o valor fiscal 
da participación. Neste caso, o suxeito pasivo procederá a aplicar a dedución nos 
termos sinalados neste artigo tendo en conta que o límite a que se refire o número 3 
anterior se calculará atendendo á cota íntegra que resultaría da integración na 
base impoñible do dividendo ou participación en beneficios.

6. O importe das rendas negativas derivadas da transmisión da participación 
nunha entidade non residente minorarase no importe dos dividendos ou 
participacións en beneficios recibidos da entidade participada a partir do período 
impositivo que se iniciase no ano 2009, sempre que os referidos dividendos ou 
participacións en beneficios non minorasen o valor de adquisición desta e tivesen 
dereito á aplicación da dedución prevista neste artigo.»
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Nove. Modifícanse os números 2 e 3 do artigo 50, que quedan redactados da 
seguinte forma:

«2. As entidades que participen en obras, servizos ou subministracións que 
realicen ou presten no estranxeiro, mediante fórmulas de colaboración análogas ás 
unións temporais, poderán acollerse á exención respecto das rendas procedentes 
do estranxeiro. Non obstante, óptese ou non polo réxime de exención, non 
resultarán fiscalmente deducibles as rendas negativas procedentes do estranxeiro. 
Neste último caso, non se integrarán na base impoñible as rendas positivas obtidas 
con posterioridade ata o importe das ditas rendas negativas.

As entidades deberán solicitar a exención ao Ministerio de Facenda e 
Administracións Públicas, para o cal achegarán información similar á exixida para 
as unións temporais de empresas constituídas en territorio español.

3. A opción pola exención determinará a súa aplicación ata a extinción da 
unión temporal.

O importe das rendas negativas derivadas da transmisión da participación na 
unión temporal ou da súa extinción minorarase no importe das rendas positivas 
netas obtidas con anterioridade, procedentes desta.»

Dez. Engádese un número 4 ao artigo 71, que queda redactado da seguinte forma:

«4. O importe das rendas negativas derivadas da transmisión da participación 
dunha sociedade do grupo fiscal que deixe de formar parte del minorarase no importe 
das bases impoñibles negativas xeradas dentro do grupo fiscal pola entidade 
transmitida e que fosen compensadas neste.»

Once. Derrógase o número 3 do artigo 73.
Doce. Modifícase o número 4 do artigo 87, que queda redactado da seguinte forma:

«4. No caso de que o socio perda a calidade de residente en territorio español, 
integrarase na base impoñible do imposto sobre a renda das persoas físicas ou 
deste imposto do período impositivo en que se produza esta circunstancia, a 
diferenza entre o valor normal de mercado das accións ou participacións e o valor a 
que se refire o punto anterior.

A parte de débeda tributaria correspondente á dita renda poderase adiar e 
ingresar conxuntamente coa declaración correspondente ao período impositivo en 
que se transmitan os valores, coa condición de que o suxeito pasivo garanta o 
pagamento daquela.»

Trece. Modifícase o número 3 do artigo 88, que queda redactado da seguinte forma:
«3. No caso de que o socio perda a calidade de residente en territorio español, 

integrarase na base impoñible do imposto sobre a renda das persoas físicas ou 
deste imposto do período impositivo en que se produza esta circunstancia a 
diferenza entre o valor normal de mercado das accións ou participacións e o valor a 
que se refire o punto anterior.

A parte de débeda tributaria correspondente á dita renda poderase adiar e 
ingresar conxuntamente coa declaración correspondente ao período impositivo en 
que se transmitan os valores, coa condición de que o suxeito pasivo garanta o 
pagamento daquela.»

Catorce. Engádese un novo parágrafo ao número 3 do artigo 89, que queda 
redactado da seguinte forma:

«O importe da diferenza fiscalmente deducible a que se refire este punto 
minorarase na contía das bases impoñibles negativas pendentes de compensación 
na entidade transmitente que poidan ser compensadas pola entidade adquirente, 
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en proporción á participación, sempre que aquelas se xerasen durante o período 
de tempo en que a entidade adquirente participe na transmitente.»

Quince. Modifícase o número 3 do artigo 90, que queda redactado da seguinte 
forma:

«3. As bases impoñibles negativas pendentes de compensación na entidade 
transmitente poderán ser compensadas pola entidade adquirente.

Cando a entidade adquirente participe no capital da entidade transmitente ou 
ben ambas formen parte dun grupo de sociedades a que se refire o artigo 42 do 
Código de comercio, a base impoñible negativa susceptible de compensación 
reducirase no importe da diferenza positiva entre o valor das achegas dos socios, 
realizadas por calquera título, correspondentes a esta participación ou ás 
participacións que as entidades do grupo teñan sobre a entidade transmitente, e o 
seu valor contable.»

Dezaseis. Modifícase o artigo 92, que queda redactado da seguinte forma:

«Artigo 92. Perdas dos establecementos permanentes.

Cando na transmisión dun establecemento permanente se xere unha renda 
positiva e sexa de aplicación o réxime previsto na alínea d) do número 1 do artigo 
84 desta lei, o importe daquela que supere as rendas negativas netas obtidas polo 
establecemento permanente integrarase na base impoñible da entidade 
transmitente, sen prexuízo de que se poida deducir da cota íntegra o imposto que, 
de non ser polas disposicións da Directiva 2009/133/CE, tivese gravado esa mesma 
renda integrada na base impoñible, no Estado membro en que estea situado este 
establecemento permanente, co límite do importe da cota íntegra correspondente a 
esa renda integrada na base impoñible.»

Dezasete. Modifícase o número 1 do artigo 95, que queda redactado da seguinte 
forma:

«1. Para os efectos de evitar a dobre imposición que se poida producir por 
aplicación das regras de valoración previstas nos artigos 86, 87.2 e 94 desta lei, 
aplicaranse as seguintes normas:

a) Os beneficios distribuídos con cargo a rendas imputables aos bens 
achegados darán dereito á dedución para evitar a dobre imposición interna de 
dividendos a que se refire o artigo 30.2 desta lei, calquera que sexa a porcentaxe 
de participación do socio e a súa antigüidade. Aplicarase o mesmo respecto da 
dedución para evitar a dobre imposición interna de plusvalías, a que se refire o 
artigo 30.5 desta lei, polas rendas xeradas na transmisión da participación.

b) Os beneficios distribuídos con cargo ás rendas imputables aos bens 
achegados terán dereito á exención ou á dedución para evitar a dobre imposición 
internacional de dividendos calquera que sexa o grao de participación do socio.»

Dezaoito. Engádese unha disposición transitoria cuadraxésimo primeira, que queda 
redactada da seguinte forma:

«Disposición transitoria cuadraxésimo primeira. Réxime transitorio aplicable ás 
perdas por deterioración dos valores representativos da participación no capital 
ou nos fondos propios de entidades e ás rendas negativas obtidas no estranxeiro 
a través dun establecemento permanente, xeradas en períodos impositivos 
iniciados con anterioridade a 1 de xaneiro de 2013.

1. A reversión das perdas por deterioración dos valores representativos da 
participación no capital ou nos fondos propios de entidades que resultasen 
fiscalmente deducibles da base impoñible do imposto sobre sociedades de acordo 
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co establecido no número 3 do artigo 12 desta lei, en períodos impositivos iniciados 
con anterioridade a 1 de xaneiro de 2013, con independencia da súa imputación 
contable na conta de perdas e ganancias, integraranse na base impoñible do 
período en que o valor dos fondos propios no momento do peche do exercicio 
exceda o do inicio, en proporción á súa participación, debendo terse en conta as 
achegas ou devolucións de achegas realizadas nel, co límite do dito exceso. Para 
estes efectos, entenderase que a diferenza positiva entre o valor dos fondos 
propios no momento do peche e no momento do inicio do exercicio, nos termos 
establecidos neste parágrafo, correspóndese, en primeiro lugar, con perdas por 
deterioración que resultaron fiscalmente deducibles.

Igualmente, serán obxecto de integración na base impoñible as referidas 
perdas por deterioración, polo importe dos dividendos ou participacións en 
beneficios percibidos das entidades participadas, excepto que esta distribución non 
teña a condición de ingreso contable.

O disposto neste punto non resultará de aplicación respecto daquelas perdas 
por deterioración de valor da participación que veñan determinadas pola distribución 
de dividendos ou participacións en beneficios e que non desen lugar á aplicación 
da dedución por dobre imposición interna ou ben que as referidas perdas non 
resultasen fiscalmente deducibles no ámbito da dedución por dobre imposición 
internacional.

2. A reversión das perdas por deterioración dos valores representativos da 
participación no capital ou nos fondos propios de entidades que coticen nun 
mercado regulado, ás cales non resultase de aplicación o número 3 do artigo 12 
desta lei, en períodos impositivos iniciados con anterioridade a 1 de xaneiro 
de 2013, integraranse na base impoñible do imposto sobre sociedades do período 
impositivo en que se produza a recuperación do seu valor no ámbito contable.

3. No caso de que un establecemento permanente obtivese rendas negativas 
netas que se integrasen na base impoñible da entidade en períodos impositivos 
iniciados con anterioridade a 1 de xaneiro de 2013, a exención prevista no artigo 22 
ou a dedución a que se refire o artigo 31 desta lei só se aplicarán ás rendas 
positivas obtidas con posterioridade a partir do momento en que superen a contía 
das ditas rendas negativas.

4. Se se produce a transmisión dun establecemento permanente e é de 
aplicación o réxime previsto na alínea d) do número 1 do artigo 84 desta lei, a base 
impoñible da entidade transmitente residente en territorio español incrementarase 
no importe do exceso das rendas negativas sobre as positivas imputadas polo 
establecemento permanente en períodos impositivos iniciados con anterioridade 
a 1 de xaneiro de 2013, co límite da renda positiva derivada da súa transmisión.

5. No caso dunha unión temporal de empresas que, téndose acollido ao 
réxime de exención, obtivese rendas negativas netas no estranxeiro que se 
integrasen na base impoñible das entidades membros en períodos impositivos 
iniciados con anterioridade a 1 de xaneiro de 2013, cando en sucesivos exercicios 
a unión temporal obteña rendas positivas, as empresas membros integrarán na súa 
base impoñible, con carácter positivo, a renda negativa previamente imputada, co 
límite do importe das ditas rendas positivas.

6. No suposto de operacións de reestruturación acollidas ao réxime fiscal 
especial establecido no capítulo VIII do título VII desta lei:

a) Se o socio perde a calidade de residente en territorio español, a diferenza 
a que se refiren o número 4 do artigo 87 e o número 3 do artigo 88 desta lei 
corrixirase, se é o caso, no importe das perdas por deterioración do valor que fosen 
fiscalmente deducibles en períodos impositivos iniciados con anterioridade a 1 de 
xaneiro de 2013.

b) Para efectos do previsto no número 3 do artigo 90 desta lei, en ningún 
caso serán compensables as bases impoñibles negativas correspondentes a 
perdas sufridas pola entidade transmitente que motivasen a depreciación da 
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participación da entidade adquirente no capital da transmitente, ou a depreciación 
da participación doutra entidade nesta última cando todas elas formen parte dun 
grupo de sociedades a que se refire o artigo 42 do Código de comercio, cando 
calquera das referidas depreciacións se producise en períodos impositivos 
iniciados con anterioridade a 1 de xaneiro de 2013.»

Terceiro. Con efectos a partir da entrada en vigor desta lei engádese unha 
disposición adicional vixésima no texto refundido da Lei do imposto sobre sociedades, 
aprobado polo Real decreto lexislativo 4/2004, do 5 de marzo, que queda redactada da 
seguinte forma:

«Disposición adicional vixésima. Efectos nos pagamentos fraccionados das 
modificacións establecidas na Lei 16/2013, do 29 de outubro, pola que se 
establecen determinadas medidas en materia de fiscalidade ambiental e se 
adoptan outras medidas tributarias e financeiras.

O previsto no ordinal segundo do artigo un da Lei 16/2013, do 29 de outubro, 
pola que se establecen determinadas medidas en materia de fiscalidade ambiental 
e se adoptan outras medidas tributarias e financeiras, non será de aplicación aos 
pagamentos fraccionados cuxo prazo de declaración comezase antes da entrada 
en vigor da referida lei.»

Cuarto. Con efectos desde 1 de xaneiro de 2014, modifícase o parágrafo terceiro do 
número 4 do artigo 141 do texto refundido da Lei do imposto sobre sociedades, aprobado 
polo Real decreto lexislativo 4/2004, do 5 de marzo, que queda redactado da seguinte 
forma:

«Así mesmo, estarán suxeitas a esta obriga de información as sociedades 
xestoras de institucións de investimento colectivo e as entidades comercializadoras 
respecto das accións e participacións nestas institucións incluídas nos seus 
rexistros de accionistas ou partícipes.»

Quinto. Con efectos para os períodos impositivos que se inicien a partir do 1 de xaneiro 
de 2014, introdúcense as seguintes modificacións no texto refundido da Lei do imposto sobre 
sociedades, aprobado polo Real decreto lexislativo 4/2004, do 5 de marzo:

Un. Modifícase o artigo 33, que queda redactado da seguinte forma:

«Artigo 33. Bonificación por rendas obtidas en Ceuta ou Melilla.

1. Terá unha bonificación do 50 por cento a parte de cota íntegra que 
corresponda ás rendas obtidas en Ceuta ou Melilla por entidades que operen 
efectiva e materialmente nestes territorios.

As entidades a que se refire o parágrafo anterior serán as seguintes:

a) Entidades españolas domiciliadas fiscalmente neses territorios.
b) Entidades españolas domiciliadas fiscalmente fóra deses territorios e que 

operen neles mediante establecemento ou sucursal.
c) Entidades estranxeiras non residentes en España e que operen neses 

territorios mediante establecemento permanente.

2. Entenderase por rendas obtidas en Ceuta ou Melilla aquelas que 
correspondan a actividades que determinen nestes territorios o peche dun ciclo 
mercantil con resultados económicos.

Para estes efectos, considerarase cumprido o disposto no parágrafo anterior no 
caso de arrendamento de inmobles situados nestes territorios.

Non se considerará que median estas circunstancias cando se trate de 
operacións illadas de extracción, fabricación, compra, transporte, entrada e saída de 
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xéneros ou efectos naqueles e, en xeral, cando as operacións non determinen rendas 
por si soas.

3. Para os efectos da aplicación da bonificación prevista neste artigo, terán a 
consideración de rendas obtidas en Ceuta ou Melilla aquelas correspondentes ás 
entidades relacionadas no número 1 deste artigo que posúan, como mínimo, un lugar 
fixo de negocios neses territorios, ata un importe de 50.000 euros por persoa 
empregada con contrato laboral e a xornada completa que exerza as súas funcións 
en Ceuta ou Melilla, cun límite máximo total de 400.000 euros. No suposto de que se 
obteñan rendas superiores ao citado importe, a aplicación da bonificación prevista 
neste artigo exixirá a acreditación do peche en Ceuta ou Melilla dun ciclo mercantil 
que determine resultados económicos. As cantidades a que se refire este punto 
determinaranse no nivel do grupo de sociedades no suposto de entidades que 
formen parte del segundo os criterios establecidos no artigo 42 do Código de 
comercio.

Así mesmo, entenderanse obtidas en Ceuta ou Melilla as rendas procedentes 
do comercio por xunto cando esta actividade se organice, dirixa, contrate e facture 
a través dun lugar fixo de negocios situado nestes territorios que conte neles cos 
medios materiais e persoais necesarios para isto.

4. Excepcionalmente, para a determinación da renda imputable a Ceuta ou 
Melilla, obtida por entidades pesqueiras, procederase asignando as seguintes 
porcentaxes:

a) O 20 por cento da renda total ao territorio en que estea a sede de dirección 
efectiva.

b) O 40 por cento da renda total distribuirase en proporción ao volume de 
desembarcos de capturas que realicen en Ceuta ou Melilla.

As exportacións imputaranse ao territorio en que radique a sede de dirección 
efectiva.

c) O 40 por cento restante da renda total, en proporción ao valor contable dos 
buques segundo estean matriculados en Ceuta ou Melilla e en territorios distintos.

A porcentaxe prevista na alínea c) só será aplicable cando a entidade de que 
se trate teña a sede de dirección efectiva en Ceuta ou Melilla. Noutro caso, a 
porcentaxe acrecerá a da alínea b).

5. Nas entidades de navegación marítima e aérea, atribuirase a renda a 
Ceuta ou Melilla de acordo cos mesmos criterios e porcentaxes aplicables ás 
empresas pesqueiras, substituíndo a referencia a desembarcos das capturas pola 
de pasaxes, fretes e arrendamentos alí contratados.

6. As entidades a que se refire a alínea a) que teñan a súa sede de dirección 
efectiva en Ceuta ou Melilla e as referidas na alínea c) do número 1 deste artigo 
que operen efectiva e materialmente en Ceuta ou Melilla durante un prazo non 
inferior a 3 anos poderán aplicar a bonificación prevista neste artigo polas rendas 
obtidas fóra destas cidades nos períodos impositivos que finalicen unha vez 
transcorrido o citado prazo, cando polo menos a metade dos seus activos estean 
situados naquelas. Non obstante, quedan exceptuadas do previsto neste punto as 
rendas que procedan do arrendamento de bens inmobles situados fóra deses 
territorios.

O importe máximo de rendas con dereito a bonificación será o das rendas 
obtidas en Ceuta ou Melilla nos termos sinalados neste artigo.»

Dous. Modifícase o número 2 do artigo 38, que queda redactado da seguinte forma:
«2. Os investimentos en producións españolas de longametraxes 

cinematográficas e de series audiovisuais de ficción, animación ou documental que 
permitan a confección dun soporte físico previo á súa produción industrial seriada 
darán dereito ao produtor a unha dedución do 18 por cento. A base da dedución 
estará constituída polo custo de produción, así como polos gastos para a obtención 
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de copias e os gastos de publicidade e promoción por conta do produtor ata o 
límite para ambos do 40 por cento do custo de produción, minorados todos eles na 
parte financiada polo coprodutor financeiro.

O coprodutor financeiro que participe nunha produción española de 
longametraxe cinematográfica terá dereito a unha dedución do 5 por cento do 
investimento que financie, co límite do 5 por cento da renda do período derivada 
destes investimentos.

Para os efectos desta dedución, considerarase coprodutor financeiro a entidade 
que participe na produción das películas indicadas no parágrafo anterior 
exclusivamente mediante a achega de recursos financeiros en contía que non sexa 
inferior ao 10 por cento nin superior ao 25 por cento do custo total da produción, a 
cambio de participar nos ingresos derivados da súa explotación. O contrato de 
coprodución, no cal deberán constar as circunstancias indicadas, presentarase 
perante o Ministerio de Educación, Cultura e Deporte.

As deducións a que se refire este punto practicaranse a partir do período 
impositivo en que finalice a produción da obra. As cantidades non deducidas neste 
período poderanse aplicar nas liquidacións dos períodos impositivos sucesivos nas 
condicións previstas no número 1 do artigo 44 desta lei. En tal caso, o límite do 5 
por cento a que se refire este punto calcularase sobre a renda derivada da 
coprodución que se obteña no período en que se aplique a dedución.

Poderanse establecer regulamentariamente as condicións e os procedementos 
para a práctica desta dedución.»

Artigo 2. Medidas temporais aplicables no imposto sobre sociedades.

Primeiro. Con efectos para os períodos impositivos que se inicien no ano 2014, 
modifícase o número un do ordinal primeiro do artigo 9 do Real decreto lei 9/2011, do 19 
de agosto, de medidas para a mellora da calidade e cohesión do Sistema nacional de 
saúde, de contribución á consolidación fiscal e de elevación do importe máximo dos avais 
do Estado para 2011, que queda redactado da seguinte forma:

«Un. A porcentaxe a que se refire o número 4 do artigo 45 do texto refundido 
da Lei do imposto sobre sociedades, para a modalidade prevista no número 3 
deste artigo, será:

a) Tratándose de suxeitos pasivos cuxo volume de operacións, calculado 
conforme o disposto no artigo 121 da Lei 37/1992, do 28 de decembro, do imposto 
sobre o valor engadido, non supere a cantidade de 6.010.121,04 euros durante os 
doce meses anteriores á data en que se inicien os períodos impositivos dentro do 
ano 2012, 2013 ou 2014, segundo corresponda, o resultado de multiplicar por cinco 
sétimos o tipo de gravame arredondado por defecto.

b) Tratándose de suxeitos pasivos cuxo volume de operacións, calculado 
conforme o disposto no artigo 121 da Lei 37/1992, supere a cantidade 
de 6.010.121,04 euros durante os doce meses anteriores á data en que se inicien 
os períodos impositivos dentro do ano 2012, 2013 ou 2014:

– O resultado de multiplicar por cinco sétimos o tipo de gravame arredondado 
por defecto, cando neses doce meses o importe neto da cifra de negocios sexa 
inferior a dez millóns de euros.

– O resultado de multiplicar por quince vinteavos o tipo de gravame 
arredondado por exceso, cando neses doce meses o importe neto da cifra de 
negocios sexa polo menos de dez millóns de euros pero inferior a vinte millóns de 
euros.

– O resultado de multiplicar por dezasete vinteavos o tipo de gravame 
arredondado por exceso, cando neses doce meses o importe neto da cifra de 
negocios sexa polo menos de vinte millóns de euros pero inferior a sesenta millóns 
de euros.
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– O resultado de multiplicar por dezanove vinteavos o tipo de gravame 
arredondado por exceso, cando neses doce meses o importe neto da cifra de 
negocios sexa polo menos de sesenta millóns de euros.

Estarán obrigados á modalidade a que se refire o número 3 do artigo 45 do 
texto refundido da Lei do imposto sobre sociedades, os suxeitos pasivos cuxo 
volume de operacións, calculado conforme o disposto no artigo 121 da Lei 37/1992, 
supere a cantidade de 6.010.121,04 euros durante os doce meses anteriores á 
data en que se inicien os períodos impositivos dentro do ano 2012, 2013 ou 2014.»

Segundo. Con efectos para os períodos impositivos que se inicien nos anos 2014 
e 2015, introdúcense as seguintes modificacións no réxime legal do imposto sobre 
sociedades, aprobado polo Real decreto lexislativo 4/2004, do 5 de marzo:

Un. Modifícase o número 2 da disposición transitoria trixésimo sétima do texto 
refundido da Lei do imposto sobre sociedades, aprobado polo Real decreto lexislativo 
4/2004, do 5 de marzo, que queda redactado da seguinte forma:

«2. Non obstante, nos períodos impositivos que se inicien dentro do ano 2012, 
2013, 2014 ou 2015, os suxeitos pasivos que realizasen investimentos ata a 
entrada en vigor do Real decreto lei 12/2012, do 30 de marzo, aos cales resulte de 
aplicación a disposición adicional décimo primeira desta lei, segundo a redacción 
dada polo Real decreto lei 6/2010, do 9 de abril, en períodos impositivos en que 
non cumprisen os requisitos establecidos no número 1 do artigo 108 desta lei, e 
teñan cantidades pendentes de aplicar, poderán aplicalas co límite do 40 por cento 
da base impoñible previa á súa aplicación e á compensación de bases impoñibles 
negativas a que se refire o artigo 25 desta lei.

Nos períodos impositivos que se inicien dentro do ano 2012, 2013, 2014 ou 2015, 
os suxeitos pasivos que realizasen investimentos ata a entrada en vigor do Real 
decreto lei 12/2012, do 30 de marzo, aos cales resulte de aplicación a disposición 
adicional décimo primeira desta lei, segundo a redacción dada polo Real decreto 
lei 13/2010, do 3 de decembro, en períodos impositivos en que non cumprisen os 
requisitos establecidos no número 1 do artigo 108 desta lei, e teñan cantidades 
pendentes de aplicar, poderán aplicalas co límite do 20 por cento da base impoñible 
previa á súa aplicación e á compensación de bases impoñibles negativas a que se 
refire o artigo 25 desta lei.

No caso de que os suxeitos pasivos teñan cantidades pendentes de aplicar nos 
termos sinalados nos dous parágrafos anteriores, aplicarán o límite do 40 por cento ata 
que esgoten as cantidades pendentes xeradas de acordo co disposto no Real decreto 
lei 6/2010, do 9 de abril, entendéndose aplicadas estas en primeiro lugar. Poderanse 
aplicar no mesmo período impositivo as cantidades pendentes, segundo o disposto no 
parágrafo anterior, ata o importe da diferenza entre o límite previsto no dito parágrafo e as 
cantidades xa aplicadas no mesmo período impositivo.

Os límites previstos neste punto aplicaranse, igualmente, respecto dos suxeitos 
pasivos referidos neste punto e dos investimentos en curso realizados ata a entrada 
en vigor do Real decreto lei 12/2012, do 30 de marzo, que correspondan a elementos 
novos encargados en virtude de contratos de execución de obras ou proxectos de 
investimento cuxo período de execución, en ambos os dous casos, requira un prazo 
superior a dous anos entre a data de encargo ou inicio do investimento e a data da 
súa posta á disposición ou en funcionamento, aos cales resulte de aplicación a 
disposición adicional décimo primeira desta lei, segundo a redacción dada polo Real 
decreto lei 6/2010, do 9 de abril, e polo Real decreto lei 13/2010, do 3 de decembro.»

Dous. Para os suxeitos pasivos cuxo volume de operacións, calculado conforme o 
disposto no artigo 121 da Lei 37/1992, supere a cantidade de 6.010.121,04 euros durante 
os doce meses anteriores á data en que se inicien os períodos impositivos dentro do 
ano 2014 ou 2015, na compensación de bases impoñibles negativas a que se refire o 
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artigo 25 do texto refundido da Lei do imposto sobre sociedades, teranse en consideración 
as seguintes especialidades:

– A compensación de bases impoñibles negativas está limitada ao 50 por cento da 
base impoñible previa a esta compensación, cando neses doce meses o importe neto da 
cifra de negocios sexa polo menos de vinte millóns de euros pero inferior a sesenta 
millóns de euros.

– A compensación de bases impoñibles negativas está limitada ao 25 por cento da 
base impoñible previa a esta compensación, cando neses doce meses o importe neto da 
cifra de negocios sexa polo menos de sesenta millóns de euros.

A limitación á compensación de bases impoñibles negativas non resultará de 
aplicación no importe das rendas correspondentes a quitacións consecuencia dun acordo 
cos acredores non vinculados co suxeito pasivo, aprobado nun período impositivo iniciado 
a partir do 1 de xaneiro de 2013.

Tres. Modifícase o número tres do ordinal primeiro do artigo 9 do Real decreto 
lei 9/2011, do 19 de agosto, de medidas para a mellora da calidade e cohesión do Sistema 
nacional de saúde, de contribución á consolidación fiscal e de elevación do importe máximo 
dos avais do Estado para 2011, que queda redactado da seguinte forma:

«Tres. A dedución da diferenza a que se refire o número 5 do artigo 12 do 
texto refundido da Lei do imposto sobre sociedades, que se deduza da base 
impoñible nos períodos impositivos iniciados dentro do ano 2011, 2012, 2013, 2014 
ou 2015, está suxeita ao límite anual máximo da centésima parte do seu importe.»

Catro. Modifícanse os números un, dous e tres do ordinal primeiro do artigo 1 do 
Real decreto lei 12/2012, do 30 de marzo, polo que se introducen diversas medidas 
tributarias e administrativas dirixidas á redución do déficit público, que quedan redactados 
da seguinte forma:

«Un. A dedución correspondente ao fondo de comercio a que se refire o 
número 6 do artigo 12 do texto refundido da Lei do imposto sobre sociedades, 
aprobado polo Real decreto lexislativo 4/2004, do 5 de marzo, que se deduza da 
base impoñible nos períodos impositivos iniciados dentro do ano 2012, 2013, 2014 
ou 2015, está suxeita ao límite anual máximo da centésima parte do seu importe.

O disposto no parágrafo anterior non será de aplicación aos contribuíntes do 
imposto sobre a renda das persoas físicas que cumpran os requisitos establecidos 
no número 1 do artigo 108 do texto refundido da Lei do imposto sobre sociedades.

Dous. A dedución da diferenza entre o prezo de adquisición da participación 
por parte da entidade adquirente e os fondos propios da entidade transmitente, que 
non tivese sido imputada a bens e dereitos adquiridos, a que se refire o número 3 
do artigo 89 do texto refundido da Lei do imposto sobre sociedades, que se deduza 
da base impoñible nos períodos impositivos iniciados dentro do ano 2012, 2013, 
2014 ou 2015, está suxeita ao límite anual máximo da centésima parte do seu 
importe.

Tres. O límite establecido no último parágrafo do número 1 do artigo 44 do 
texto refundido da Lei do imposto sobre sociedades será do 25 por cento da cota 
íntegra minorada nas deducións para evitar a dobre imposición interna e 
internacional e as bonificacións en relación coas deducións aplicadas nos 
períodos impositivos iniciados dentro do ano 2012, 2013, 2014 ou 2015. Non 
obstante, este límite será do 50 por cento cando o importe da dedución prevista no 
artigo 35, que corresponda a gastos e investimentos efectuados no propio período 
impositivo, exceda o 10 por cento da cota íntegra, minorada nas deducións para 
evitar a dobre imposición interna e internacional e as bonificacións.

Así mesmo, nos períodos impositivos iniciados dentro do ano 2012, 2013, 2014 
ou 2015, o límite previsto no último parágrafo do número 1 do artigo 44 do texto 
refundido da Lei do imposto sobre sociedades aplicarase igualmente á dedución por 
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reinvestimento de beneficios extraordinarios regulada no artigo 42 da mesma lei, e 
esta dedución computarase para efectos do cálculo do citado límite.»

Cinco. Modifícase o número tres do ordinal primeiro do artigo 26 do Real decreto 
lei 20/2012, do 13 de xullo, de medidas para garantir a estabilidade orzamentaria e de 
fomento da competitividade, que queda redactado da seguinte forma:

«Tres. A dedución correspondente ao inmobilizado intanxible con vida útil 
indefinida a que se refire o número 7 do artigo 12 do texto refundido da Lei do 
imposto sobre sociedades, que se deduza da base impoñible nos períodos 
impositivos iniciados dentro do ano 2012, 2013, 2014 ou 2015, está suxeita ao 
límite anual máximo da cincuentava parte do seu importe.

O disposto no parágrafo anterior non será de aplicación aos contribuíntes do 
imposto sobre a renda das persoas físicas que cumpran os requisitos establecidos 
no número 1 do artigo 108 do texto refundido da Lei do imposto sobre sociedades.»

Terceiro. Con efectos para os pagamentos fraccionados correspondentes a períodos 
impositivos iniciados dentro dos anos 2014 e 2015, introdúcense as seguintes 
modificacións no réxime legal do imposto sobre sociedades:

Un. Na determinación dos pagamentos fraccionados que se realicen na modalidade 
prevista no número 3 do artigo 45 do texto refundido da Lei do imposto sobre sociedades 
integrarase na base impoñible do período respecto do cal se calcula o correspondente 
pagamento fraccionado o 25 por cento do importe dos dividendos e as rendas devindicadas 
nel, aos cales resulte de aplicación o artigo 21 da dita lei.

Dous. A cantidade que se ingresará correspondente aos pagamentos fraccionados 
establecidos no número 3 do artigo 45 do texto refundido da Lei do imposto sobre 
sociedades, para aqueles suxeitos pasivos que estean obrigados a aplicar esta 
modalidade e cuxo importe neto da cifra de negocios nos doce meses anteriores á data 
en que se inicien os períodos impositivos dentro do ano 2014 ou 2015 sexa polo menos 
de vinte millóns de euros, non poderá ser inferior, en ningún caso, ao 12 por cento do 
resultado positivo da conta de perdas e ganancias do exercicio dos tres, nove ou once 
primeiros meses de cada ano natural ou, para suxeitos pasivos cuxo período impositivo 
non coincida co ano natural, do exercicio transcorrido desde o inicio do período impositivo 
ata o día anterior ao do inicio de cada período de ingreso do pagamento fraccionado, 
determinado de acordo co Código de comercio e demais normativa contable de 
desenvolvemento, minorado exclusivamente nos pagamentos fraccionados realizados 
con anterioridade, correspondentes ao mesmo período impositivo.

Non obstante, a porcentaxe establecida no parágrafo anterior será do 6 por cento 
para aquelas entidades alí referidas en que polo menos o 85 por cento dos ingresos dos 
tres, nove ou once primeiros meses de cada ano natural, ou para aqueles suxeitos 
pasivos cuxo período impositivo non coincida co ano natural, do exercicio transcorrido 
desde o inicio do período impositivo ata o día anterior ao do inicio de cada período de 
ingreso do pagamento fraccionado, correspondan a rendas ás cales resulten de aplicación 
as exencións previstas nos artigos 21 e 22 ou a dedución prevista no artigo 30.2 desta lei.

No caso de entidades parcialmente exentas ás cales resulte de aplicación o réxime 
fiscal especial establecido no capítulo XV do título VII do texto refundido da Lei do imposto 
sobre sociedades, tomarase como resultado positivo o correspondente exclusivamente a 
rendas non exentas.

O disposto neste punto non resultará de aplicación ás entidades a que se refiren os 
números 4, 5 e 6 do artigo 28 do texto refundido da Lei do imposto sobre sociedades nin 
ás referidas na Lei 11/2009, do 26 de outubro, pola que se regulan as sociedades 
anónimas cotizadas de investimento no mercado inmobiliario.
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Artigo 3. Modificación da Lei 35/2006, do 28 de novembro, do imposto sobre a renda 
das persoas físicas e de modificación parcial das leis dos impostos sobre sociedades, 
sobre a renda de non residentes e sobre o patrimonio.

Primeiro. Con efectos desde 1 de xaneiro de 2013, engádese unha nova regra 6.ª 
no número 2 do artigo 30 da Lei 35/2006, do 28 de novembro, do imposto sobre a renda 
das persoas físicas e de modificación parcial das leis dos impostos sobre sociedades, 
sobre a renda de non residentes e sobre o patrimonio, que queda redactada da seguinte 
forma:

«6.ª Non resultará de aplicación o disposto na alínea k) do artigo 14.1 do texto 
refundido da Lei do imposto sobre sociedades.»

Segundo. Con efectos desde 1 de xaneiro de 2014, introdúcense as seguintes 
modificacións na Lei 35/2006, do 28 de novembro, do imposto sobre a renda das persoas 
físicas e de modificación parcial das leis dos impostos sobre sociedades, sobre a renda 
de non residentes e sobre o patrimonio:

Un. Modifícase a alínea b) do número 2 do artigo 96, que queda redactada da 
seguinte forma:

«b) Rendementos íntegros do capital mobiliario e das ganancias patrimoniais 
sometidos a retención ou ingreso á conta, co límite conxunto de 1.600 euros 
anuais.

O disposto nesta letra non será de aplicación respecto das ganancias 
patrimoniais procedentes de transmisións ou reembolsos de accións ou 
participacións de institucións de investimento colectivo cuxa base de retención, 
conforme o que se estableza regulamentariamente, non proceda determinarse pola 
contía que se integrará na base impoñible.»

Dous. Modifícase o parágrafo terceiro do número 4 do artigo 100, que queda 
redactado da seguinte forma:

«Así mesmo, estarán suxeitas a esta obriga de información as sociedades 
xestoras de institucións de investimento colectivo e as entidades comercializadoras 
respecto das accións e participacións nas ditas institucións incluídas nos seus 
rexistros de accionistas ou partícipes.»

Tres. Modifícase o número 1 da disposición adicional décimo terceira, que queda 
redactado da seguinte forma:

«1. Poderanse establecer regulamentariamente obrigas de subministración 
de información ás sociedades xestoras de institucións de investimento colectivo, ás 
sociedades de investimento, ás entidades comercializadoras en territorio español 
de accións ou participacións de institucións de investimento colectivo domiciliadas 
en España ou no estranxeiro, e ao representante designado de acordo co disposto 
no artigo 55.7 e a disposición adicional segunda da Lei 35/2003, do 4 de novembro, 
de institucións de investimento colectivo, que actúe en nome da xestora que opere 
en réxime de libre prestación de servizos, en relación coas operacións sobre 
accións ou participacións destas institucións, incluída a información de que 
dispoñan relativa ao resultado das operacións de compra e venda daquelas.»

Artigo 4. Modificación do texto refundido da Lei do imposto sobre a renda de non 
residentes, aprobado polo Real decreto lexislativo 5/2004, do 5 marzo.

Con efectos desde 1 de xaneiro de 2014, introdúcense as seguintes modificacións no 
texto refundido da Lei do imposto sobre a renda de non residentes, aprobado polo Real 
decreto lexislativo 5/2004, do 5 de marzo:
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Un. Modifícase o número 3 do artigo 28, que queda redactado da seguinte forma:

«3. Non se lles exixirá aos contribuíntes por este imposto a presentación da 
declaración correspondente ás rendas respecto das cales se practicase a retención 
ou se efectuase o ingreso á conta, a que se refire o artigo 31, salvo no caso de 
ganancias patrimoniais derivadas do reembolso de participacións en fondos de 
investimento regulados na Lei 35/2003, do 4 de novembro, de institucións de 
investimento colectivo, cando a retención practicada resultase inferior á cota 
tributaria calculada conforme o previsto nos artigos 24 e 25 desta lei.»

Dous. Engádese un parágrafo terceiro ao número 2 do artigo 31, coa seguinte 
redacción:

«Non obstante o previsto no primeiro parágrafo deste punto, nos reembolsos 
de participacións en fondos de investimento regulados pola Lei 35/2003, do 4 de 
novembro, de institucións de investimento colectivo, a base para o cálculo da 
retención será a que se determine regulamentariamente.»

Tres. Modifícase o parágrafo terceiro do número 4 do artigo 53, que queda redactado 
da seguinte forma:

«Así mesmo, estarán suxeitas a esta obriga de información as sociedades 
xestoras de institucións de investimento colectivo e as entidades comercializadoras 
respecto das accións e participacións nestas institucións incluídas nos seus 
rexistros de accionistas ou partícipes.»

Artigo 5. Imposto sobre os gases fluorados de efecto invernadoiro.

Con efectos desde o 1 de xaneiro de 2014, créase o imposto sobre os gases fluorados 
de efecto invernadoiro, que se rexerá polos seguintes puntos:

Un. Natureza.

O imposto sobre os gases fluorados de efecto invernadoiro é un tributo de natureza 
indirecta que recae sobre o consumo daqueles produtos comprendidos no seu ámbito 
obxectivo e grava, en fase única, o consumo destes produtos atendendo ao potencial de 
quentamento atmosférico.

Dous. Ámbito obxectivo.

Para os efectos deste imposto, teñen a consideración de «gases fluorados de efecto 
invernadoiro»: os hidrofluorocarburos (HFC), perfluorocarburos (PFC) e o hexafluoruro de 
xofre (SF6) que figuran no anexo I do Regulamento (CE) n.º 842/2006 do Parlamento 
Europeo e do Consello, do 17 de maio de 2006, sobre determinados gases fluorados de 
efecto invernadoiro, así como os preparados que conteñan as ditas substancias, mesmo 
rexenerados e reciclados en ambos os dous casos, excluíndose as substancias reguladas 
de acordo co Regulamento (CE) n.º 1005/2009 do Parlamento Europeo e do Consello, 
do 16 de setembro de 2009, sobre as substancias que esgotan a capa de ozono.

Tres. Ámbito de aplicación.

1. O imposto aplicarase en todo o territorio español.
2. O disposto no número anterior entenderase sen prexuízo dos réximes tributarios 

forais de concerto e convenio económico en vigor, respectivamente, nos territorios do 
País Vasco e na Comunidade Foral de Navarra.

Catro. Tratados e convenios.

O establecido neste artigo entenderase sen prexuízo do disposto nos tratados e 
convenios internacionais que pasasen a formar parte do ordenamento interno, de 
conformidade co artigo 96 da Constitución española.
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Cinco. Conceptos e definicións.

1. «Equipamentos e aparellos novos»: son aqueles equipamentos, aparellos e 
instalacións que son postos en servizo ou funcionamento por primeira vez.

2. «Potencial de quentamento atmosférico» (PCA): é o potencial de quentamento 
climático dun gas fluorado de efecto invernadoiro en relación co do dióxido de carbono 
sobre un período de 100 anos. O potencial de quentamento atmosférico destes gases é o 
que se indica no punto 1 do número once.

3. «Potencial de quentamento atmosférico dun preparado»: é a media ponderada 
derivada da suma das fraccións expresadas en peso de cada unha das substancias a que 
se refire o punto 1 do número once multiplicadas polos seus PCA cunha tolerancia de 
peso de +/– 1 %.

4. «Preparado»: unha mestura de dúas ou máis substancias, das cales polo menos 
unha é un gas fluorado de efecto invernadoiro, excepto cando o potencial de quentamento 
atmosférico total do preparado é inferior a 150.

5. «Reciclaxe»: o tratamento no territorio de aplicación do imposto de gases 
fluorados de efecto invernadoiro mediante procedemento básico de limpeza.

6. «Rexeneración»: o tratamento e a mellora no territorio de aplicación do imposto 
de gases fluorados de efecto invernadoiro recuperados mediante procedementos ou 
tratamentos químicos para restablecer os niveis conformes coa norma das calidades 
técnicas do gas fluorado.

7. Respecto aos conceptos e termos con substantividade propia que aparecen neste 
artigo, salvo os definidos nel, aplicarase o disposto na normativa comunitaria e de carácter 
estatal relativa aos gases fluorados de efecto invernadoiro.

Seis. Feito impoñible.

1. Está suxeita ao imposto:

a) A primeira venda ou entrega dos gases fluorados de efecto invernadoiro tras a 
súa produción, importación ou adquisición intracomunitaria. Terán, así mesmo, a 
consideración de primeira venda ou entrega as vendas ou entregas subseguintes que 
realicen os empresarios que destinen os gases fluorados de efecto invernadoiro á súa 
revenda e lles fose aplicable ao adquirilos a exención regulada na alínea a) do punto 1 do 
número sete.

b) O autoconsumo dos gases fluorados de efecto invernadoiro. Terá a consideración 
de autoconsumo a utilización ou consumo dos gases fluorados de efecto invernadoiro por 
parte dos produtores, importadores, adquirentes intracomunitarios ou empresarios a que 
se refire a alínea anterior.

2. Non estarán suxeitas ao imposto as vendas ou entregas de gases fluorados de 
efecto invernadoiro que impliquen o seu envío directo polo produtor, importador ou 
adquirente intracomunitario a un destino fóra do ámbito territorial de aplicación do imposto.

Tampouco estarán suxeitas ao imposto as vendas ou entregas ou o autoconsumo dos 
gases fluorados de efecto invernadoiro cun potencial de quentamento atmosférico igual 
ou inferior a 150.

3. Presumirase, salvo proba en contrario, que os gases fluorados de efecto invernadoiro 
foron obxecto de vendas ou entregas suxeitas ao imposto cando os contribuíntes non xustifiquen 
o destino dado aos produtos fabricados, importados ou adquiridos.

Sete. Exencións.

1. Estarán exentas, nas condicións que regulamentariamente se establezan:

a) A primeira venda ou entrega efectuada a empresarios que destinen os gases 
fluorados de efecto invernadoiro á súa revenda no ámbito territorial de aplicación do 
imposto.
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Para os efectos de aplicación desta exención, non se considerará que os empresarios 
destinan os gases fluorados de efecto invernadoiro para a súa revenda cando a súa 
adquisición teña por obxecto a utilización ou o uso dos gases na fabricación, carga, 
recarga, reparación ou mantemento de produtos, equipamentos ou aparellos para seren 
obxecto de venda ou entrega, sen prexuízo do establecido na alínea d).

b) A primeira venda ou entrega efectuada a empresarios que destinen os gases 
fluorados de efecto invernadoiro, incluídos os contidos en produtos, equipamentos ou 
aparellos, ao seu envío ou utilización fóra do ámbito territorial de aplicación do imposto.

Estableceranse regulamentariamente as condicións de aplicación do dereito á 
exención por envío ou utilización fóra do ámbito territorial de aplicación do imposto.

c) A primeira venda ou entrega a empresarios que destinen os gases fluorados de 
efecto invernadoiro como materia prima para a súa transformación química nun proceso 
en que estes gases son enteiramente alterados na súa composición.

d) A primeira venda ou entrega efectuada a empresarios que destinen os gases 
fluorados de efecto invernadoiro á súa incorporación por primeira vez a equipamentos ou 
aparellos novos.

e) A primeira venda ou entrega efectuada a empresarios que destinen os gases 
fluorados de efecto invernadoiro á fabricación de medicamentos que se presenten como 
aerosois dosificadores para inhalación.

f) A primeira venda ou entrega dos gases fluorados de efecto invernadoiro 
importados ou adquiridos en equipamentos ou aparellos novos.

g) A primeira venda ou entrega dos gases fluorados de efecto invernadoiro 
importados ou adquiridos en medicamentos que se presenten como aerosois dosificadores 
para inhalación.

2. Estará exenta nun 90 por cento, nas condicións que regulamentariamente se 
establezan, a primeira venda ou entrega efectuada a empresarios ou profesionais que 
destinen os gases fluorados de efecto invernadoiro cun potencial de quentamento 
atmosférico igual ou inferior a 3.500 á súa incorporación en sistemas fixos de extinción 
de incendios ou se importen ou adquiran en sistemas fixos de extinción de incendios.

3. Non obstante o disposto nos números 1 e 2 deste punto, se os gases fluorados 
de efecto invernadoiro así adquiridos son destinados a usos distintos dos que xeran o 
dereito á exención, considerarase realizada a primeira venda ou entrega no momento en 
que se destinen ao seu consumo no ámbito territorial de aplicación do imposto ou se 
utilicen nestes usos.

Oito. Devindicación.

1. O imposto devindicarase no momento da posta dos produtos obxecto do imposto 
á disposición dos adquirentes ou, se é o caso, no momento do seu autoconsumo.

2. Nos supostos previstos no número 3 do número seis, entenderase devindicado o 
imposto no momento da fabricación, importación ou adquisición salvo proba fidedigna da 
data en que se produciu a irregularidade, caso en que será esta o momento da 
devindicación.

3. Nos supostos previstos no punto 3 do número sete, o imposto devindicarase 
cando se considere realizada a primeira venda ou entrega.

Nove. Contribuíntes.

1. Son contribuíntes do imposto os fabricantes, importadores ou adquirentes 
intracomunitarios de gases fluorados de efecto invernadoiro e os empresarios 
revendedores que realicen as vendas ou entregas ou as operacións de autoconsumo 
suxeitas ao imposto.

2. Nos supostos previstos no punto 3 do número sete, terán a consideración de 
contribuíntes os empresarios que destinen os gases fluorados de efecto invernadoiro a 
usos distintos dos que xeran o dereito á exención no ámbito territorial de aplicación 
imposto.
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Dez. Base impoñible.

A base impoñible estará constituída polo peso dos produtos obxecto do imposto, 
expresada en quilogramos.

Once. Tipo impositivo.

1. Tarifa 1.ª:

O imposto exixirase en función do potencial de quentamento atmosférico.
O tipo impositivo estará constituído polo resultado de aplicar o coeficiente 0,020 ao 

potencial de quentamento atmosférico que corresponda a cada gas fluorado, co máximo 
de 100 euros por quilogramo, conforme as seguintes epígrafes:

Epígrafe Gas fluorado
de efecto invernadoiro

Potencial de quentamento 
atmosférico (PCA)

Tipo
–

€/kg

1.1 Hexafluoruro de xofre. 22.200 100
1.2 HFC - 23. 12.000 100
1.3 HFC - 32. 550 11
1.4 HFC - 41. 97 –
1.5 HFC - 43-10mee. 1.500 30
1.6 HFC - 125. 3.400 68
1.7 HFC - 134. 1.100 22
1.8 HFC - 134a. 1.300 26
1.9 HFC - 152a. 120 –

1.10 HFC - 143. 330 6,6
1.11 HFC - 143a. 4.300 86
1.12 HFC - 227ea. 3.500 70
1.13 HFC - 236cb. 1.300 26
1.14 HFC - 236ea. 1.200 24
1.15 HFC - 236fa. 9.400 100
1.16 HFC - 245ca. 640 12,8
1.17 HFC - 245fa. 950 19
1.18 HFC - 365mfc. 890 17,8
1.19 Perfluorometano. 5.700 100
1.20 Perfluoroetano. 11.900 100
1.21 Perfluoropropano. 8.600 100
1.22 Perfluorobutano. 8.600 100
1.23 Perfluoropentano. 8.900 100
1.24 Perfluorohexano. 9.000 100
1.25 Perfluorociclobutano. 10.000 100

2. Tarifa 2.ª:

Epígrafe 2.1 Preparados: o tipo impositivo estará constituído polo resultado de 
aplicar o coeficiente 0,020 ao potencial de quentamento atmosférico (PCA) que se obteña 
do preparado, en virtude do disposto no punto 2 do número cinco, co máximo de 100 
euros por quilogramo.

3. Tarifa 3.ª:

Epígrafe 3.1 Gases rexenerados e reciclados da tarifa 1.ª: o tipo impositivo estará 
constituído polo resultado de aplicarlle o coeficiente de 0,85 ao tipo establecido na tarifa 1.ª

Epígrafe 3.2 Preparados rexenerados e reciclados da tarifa 2.ª: o tipo impositivo 
estará constituído polo resultado de aplicarlle o coeficiente de 0,85 ao tipo establecido na 
tarifa 2.ª
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Doce. Cota íntegra.

A cota íntegra é a cantidade resultante de aplicarlle á base impoñible o tipo de 
gravame.

Trece. Repercusión.

1. Os contribuíntes deberán repercutir o importe das cotas devindicadas sobre os 
adquirentes dos produtos obxecto do imposto, e estes están obrigados a soportalas.

2. A repercusión das cotas devindicadas efectuarase na factura separadamente do 
resto de conceptos comprendidos nela. Cando se trate de operacións non suxeitas ou 
exentas, farase mención desta circunstancia no referido documento, con indicación do 
precepto deste artigo en que se basea a aplicación de tal beneficio.

3. Non procederá a repercusión das cotas resultantes nos supostos de liquidación 
que sexan consecuencia de actas de inspección e nos de estimación indirecta de bases.

Catorce. Deducións e devolucións.

1. Nas autoliquidacións correspondentes a cada un dos períodos de liquidación, e 
nas condicións que regulamentariamente se establezan, os contribuíntes poderán deducir 
as cotas do imposto pagado respecto dos gases fluorados de efecto invernadoiro que 
acrediten ter entregado aos xestores de residuos recoñecidos pola administración pública 
competente, para os efectos da súa destrución, reciclaxe ou rexeneración conforme os 
controis e documentación requiridos pola lexislación sectorial de residuos.

A dedución realizarase mediante a minoración da cota correspondente ao período de 
liquidación en que se produza a destrución. Cando a contía das deducións procedentes 
supere o importe das cotas devindicadas no mesmo período de liquidación, o exceso 
poderá ser compensado nas autoliquidacións posteriores sempre que non transcorresen 
catro anos contados a partir da presentación da autoliquidación en que se orixine o dito 
exceso.

2. Os consumidores finais de gases fluorados de efecto invernadoiro que 
soportasen o imposto e tivesen dereito á aplicación das exencións previstas no número 
sete ou acrediten ter entregado gases fluorados de efecto invernadoiro aos xestores de 
residuos recoñecidos pola administración pública competente, para os efectos da súa 
destrución, reciclaxe ou rexeneración conforme os controis e documentación requiridos 
pola lexislación sectorial de residuos sempre que non fose obxecto de dedución previa, 
poderán solicitar á Administración tributaria a súa devolución, nas condicións que 
regulamentariamente se establezan.

Quince. Normas xerais de xestión.

1. Os contribuíntes estarán obrigados a presentar cuadrimestralmente unha 
autoliquidación comprensiva das cotas devindicadas, así como a efectuar, 
simultaneamente, o pagamento da débeda tributaria.

2. O ministro de Facenda e Administracións Públicas establecerá os modelos, 
prazos, requisitos e condicións para a presentación das autoliquidacións a que se refire o 
número anterior e, se é o caso, para a solicitude das devolucións do imposto previamente 
soportado e incorporado ao prezo pagado do respectivo produto gravado sen que fose 
obxecto de dedución previa.

3. Os contribuíntes que realicen as actividades sinaladas no número seis deste 
artigo estarán obrigados a inscribir as súas instalacións no Rexistro territorial do imposto 
sobre os gases fluorados de efecto invernadoiro.

O ministro de Facenda e Administracións Públicas establecerá a estrutura do Censo 
de obrigados tributarios polo mencionado imposto, así como o procedemento para a 
inscrición destes no rexistro territorial.

4. Con independencia dos requisitos de tipo contable establecidos polas disposicións 
mercantís e outras normas fiscais ou de carácter sectorial, poderase establecer que se 
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leve unha contabilidade de existencias de gases fluorados de efecto invernadoiro nos 
termos que se determinen regulamentariamente.

5. A aplicación dos tipos impositivos previstos no punto 3 do número once requirirá o 
cumprimento dos requisitos que se establezan regulamentariamente.

Dezaseis. Infraccións e sancións.

As infraccións tributarias relativas a este imposto serán cualificadas e sancionadas de 
conformidade co disposto na Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria.

Dezasete. Habilitacións á Lei de orzamentos xerais do Estado.

A Lei de orzamentos xerais do Estado poderá modificar, de conformidade co previsto 
no artigo 134.7 da Constitución española, os tipos impositivos e as súas magnitudes de 
determinación, os supostos de non suxeición, as exencións, deducións e devolucións que 
se establecen neste artigo.

Dezaoito. Réxime transitorio.

Para os exercicios 2014 e 2015, os tipos impositivos que se aplicarán no imposto 
sobre os gases fluorados de efecto invernadoiro serán os resultantes de multiplicar os 
tipos regulados no número once do artigo 5 polos coeficientes 0,33 e 0,66, 
respectivamente.

Non obstante o anterior, para os exercicios 2014, 2015 e 2016, o tipo impositivo que 
se aplicará aos gases fluorados que se destinen a producir poliuretano ou se importen ou 
adquiran en poliuretano xa fabricado será o resultado de multiplicar o tipo impositivo que 
lle corresponda segundo o seu potencial de quentamento atmosférico, que contén o 
número once do artigo 5, polo coeficiente 0,05; 0,10 e 0,20, respectivamente.

Dezanove. Desenvolvemento regulamentario.

Habilítase o Goberno para que, no ámbito das súas competencias, dite as disposicións 
regulamentarias necesarias para o desenvolvemento e aplicación deste artigo.

Artigo 6. Modificación da Lei 38/1992, do 28 de decembro, de impostos especiais.

Introdúcense as seguintes modificacións:

Un. Modifícanse os números 1 e 4 do artigo 14, que quedan redactados da seguinte 
forma.

«1. Os suxeitos pasivos deberán repercutir o importe das cotas devindicadas 
sobre os adquirentes dos produtos obxecto dos impostos especiais de fabricación, 
e estes quedan obrigados a soportalas.

Nas subministracións de gas natural efectuadas nos termos do artigo 50.4 da 
lei, os suxeitos pasivos que repercutisen o importe das cotas devindicadas en 
función dunha porcentaxe provisional comunicada polos titulares de centrais de 
coxeración de electricidade e enerxía térmica útil deberán regularizar o importe das 
cotas repercutidas conforme a porcentaxe definitiva de destino do gas natural, 
unha vez coñecida, mediante o procedemento que se estableza 
regulamentariamente.

(…)
4. Os suxeitos pasivos dos impostos especiais de fabricación que efectuasen 

o ingreso das correspondentes cotas tributarias gozarán dos mesmos dereitos e 
garantías que á Facenda pública lle recoñecen os artigos 77 e 79 da Lei xeral 
tributaria, fronte aos obrigados a soportar a repercusión das ditas cotas tributarias 
e polo importe destas integrado nos créditos vencidos e non satisfeitos por tales 
obrigados.»
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Dous. Modifícanse a epígrafe 1.10 da tarifa 1.ª e as epígrafes 2.8, 2.11 e 2.13, e 
créase a epígrafe 2.20 da tarifa 2.ª do imposto sobre hidrocarburos, no artigo 50.1, que 
quedan redactadas da seguinte forma:

«Epígrafe 1.10.1 Gas natural destinado a usos distintos aos de carburante, 
así como o gas natural destinado ao uso como carburante en motores 
estacionarios: 0,65 euros por xigajoule.

Epígrafe 1.10.2 Gas natural destinado a usos con fins profesionais sempre e 
cando non se utilicen en procesos de coxeración e xeración directa ou indirecta de 
enerxía eléctrica: 0,15 euros por xigajoule.

Para efectos do previsto nesta epígrafe, considérase gas natural destinado a 
usos con fins profesionais as subministracións de gas natural efectuadas para o 
seu consumo en plantas e instalacións industriais, con exclusión do que se utilice 
para producir enerxía térmica útil cuxo aproveitamento final se produza en 
establecementos ou locais que non teñan a condición de plantas ou instalacións 
industriais. Así mesmo, terá a consideración de gas natural destinado a usos con 
fins profesionais o gas natural utilizado en cultivos agrícolas.

(…)
Epígrafe 2.8 Gasolinas especiais e demais produtos clasificados, con 

independencia do seu destino, nos códigos NC 2710.12.11, 2710.12.15, 
2710.12.21, 2710.12.25, 2710.12.70 e 2710.12.90: o tipo establecido para a 
epígrafe 1.1.

(…)
Epígrafe 2.11 Aceites pesados e preparacións clasificados, con independencia 

do seu destino, nos códigos NC 2710.19.71, 2710.19.75, 2710.19.81, 2710.19.83, 
2710.19.85, 2710.19.87, 2710.19.91, 2710.19.93, 2710.19.99 e 2710.20.90: o tipo 
establecido para a epígrafe 1.5.

(…)
Epígrafe 2.13.1 Hidrocarburos gasosos clasificados no código NC 2711.29.00 

e produtos clasificados no código NC 2705, así como o biogás, destinados a usos 
distintos aos de carburante, ou a usos como carburante en motores estacionarios: 
o tipo establecido para a epígrafe 1.10.1.

Epígrafe 2.13.2 Hidrocarburos gasosos clasificados no código NC 2711.29.00 e 
produtos clasificados no código NC 2705, así como o biogás, destinados a usos con 
fins profesionais sempre e cando non se utilicen en procesos de xeración e coxeración 
eléctrica: o tipo establecido para a epígrafe 1.10.2.

Para a aplicación destas dúas últimas epígrafes, considérase «biogás» o 
combustible gasoso producido a partir da biomasa e/ou a partir da fracción 
biodegradable dos residuos e que pode ser purificado ata alcanzar unha calidade 
similar á do gas natural, para uso como biocarburante, ou o gas producido a partir 
de madeira.

(…)
Epígrafe 2.20 Refugallos de aceites clasificados nos códigos NC 2710.91.00 

e 2710.99.00: o tipo establecido para a epígrafe 1.5.»

Tres. Engádese un número 4 no artigo 50, que queda redactado da seguinte forma:

«4. Nas subministracións de gas natural destinado a ser utilizado nunha planta 
de coxeración de enerxía eléctrica e enerxía térmica útil, suxeita ao requisito de 
acreditación do cumprimento do rendemento eléctrico equivalente a que se refire a 
normativa de aplicación da Lei 54/1997, do 27 de novembro, do sector eléctrico, ou 
que cumpra os requisitos que se establezan regulamentariamente, aplicaranse os 
tipos impositivos regulados nas epígrafes 1.10.1 e 1.10.2 do número 1 deste artigo 
en función da porcentaxe de gas natural que corresponda imputar á produción de 
electricidade medida en bornes de alternador e á enerxía térmica útil, conforme o 
procedemento que se estableza regulamentariamente.»
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Catro. Modifícanse os números 4, 5 e 6, que quedan redactados da seguinte forma, 
e suprímese o número 7 do artigo 55:

«4. A sanción que se impoña ao autor ou a cada un dos autores consistirá:

a) Cando o motor do vehículo, artefacto ou embarcación con que se cometeu 
a infracción teña ata 10 CV de potencia fiscal ou ata 220 kW no caso do motor ou 
motores das embarcacións, en multa pecuniaria fixa de 1.200 euros.

b) En motores de máis de 10 ata 25 CV de potencia fiscal ou de máis de 220 
ata 550 kW no caso do motor ou motores das embarcacións, en multa pecuniaria 
fixa de 3.600 euros.

c) En motores de máis de 25 ata 50 CV de potencia fiscal ou de máis de 550 
ata 1.100 kW no caso do motor ou motores das embarcacións, en multa pecuniaria 
fixa de 7.200 euros.

d) En motores de máis de 50 CV de potencia fiscal ou de máis de 110 kW no 
caso do motor ou motores das embarcacións, en multa pecuniaria fixa de 12.000 
euros.

e) Nos supostos recollidos na alínea a) do número 2 anterior, a sanción 
consistirá en multa pecuniaria fixa de 1.200 euros.

5. Nos casos de comisión repetida desta clase de infraccións, duplicaranse os 
importes establecidos no punto anterior.

Esta circunstancia apreciarase cando o infractor, dentro dos dous anos 
anteriores á comisión da nova infracción, tivese sido sancionado por resolución 
firme en vía administrativa por infrinxir calquera das prohibicións establecidas no 
artigo anterior.

6. Nas subministracións de gas natural realizadas con aplicación do tipo 
impositivo establecido na epígrafe 1.10.2 da tarifa 1.ª, constitúe infracción tributaria 
grave comunicar datos falsos ou inexactos aos suxeitos pasivos cando disto derive 
a repercusión de cotas inferiores ás procedentes.

A base da sanción será a diferenza entre as cotas que se deberían ter 
repercutido e as efectivamente repercutidas.

A sanción consistirá en multa pecuniaria proporcional do 50 por cento.»

Cinco. Con efectos desde o 1 de xaneiro de 2014, engádese un número 3 no 
artigo 64 quinto, que queda redactado da seguinte forma:

«3. A fabricación, importación ou adquisición intracomunitaria do 85 por cento 
da enerxía eléctrica que se destine, nos termos establecidos regulamentariamente, 
aos seguintes usos:

a) Redución química e procesos electrolíticos.
b) Procesos mineralóxicos. Considéranse procesos mineralóxicos os 

clasificados na división 23 do Regulamento (CE) n.º 1893/2006 do Parlamento 
Europeo e do Consello, do 20 de decembro de 2006, polo que se establece a 
nomenclatura estatística de actividades económicas NACE Revisión 2 e polo que 
se modifican o Regulamento (CEE) n.º 3037/90 do Consello e determinados 
regulamentos da CE sobre aspectos estatísticos específicos.

c) Procesos metalúrxicos. Considéranse procesos metalúrxicos os relativos á 
produción de metal e á súa preparación, así como, dentro da produción de produtos 
metálicos, a produción de pezas de forxadura, prensa, cuñaxe e estiramento, aneis 
laminados e produtos de mineral en po, e tratamento de superficies e 
termotratamento de fundición, quentamento, conservación, distensión ou outros 
termotratamentos.»
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Seis. Modifícase a alínea d) do número 1 do artigo 65, que queda redactada da 
seguinte forma:

«d) Estará suxeita ao imposto a circulación ou utilización en España dos 
medios de transporte, a que se refiren os puntos anteriores, cando non se solicitase 
a súa matriculación definitiva en España conforme o previsto na disposición 
adicional primeira, dentro do prazo dos 30 días seguintes ao do inicio da súa 
utilización en España. Este prazo estenderase a 60 días cando se trate de medios 
de transporte que se utilicen en España como consecuencia do traslado da 
residencia habitual do seu titular ao territorio español sempre que resulte de 
aplicación a exención recollida no número 1.n) do artigo 66.

Para estes efectos, consideraranse como datas de inicio da súa circulación ou 
utilización en España as seguintes:

1.º Se se trata de medios de transporte que estiveron acollidos aos réximes 
de importación temporal ou de matrícula turística, a data de abandono ou extinción 
destes réximes.

2.º No resto dos casos, a data da introdución do medio de transporte en 
España. Se esta data non consta fidedignamente, considerarase como data de 
inicio da súa utilización a que resulte ser posterior das dúas seguintes:

1.º Data de adquisición do medio de transporte.
2.º Data desde a cal se considera o interesado residente en España ou titular 

dun establecemento situado en España.»

Sete. Modifícanse as alíneas g) e h) do número 1 do artigo 66, pasando as anteriores 
alíneas h), i), j), k), l) e m) a denominarse como i), j), k), l), m) e n), e modifícase o primeiro 
parágrafo do número 2, que quedan redactados da seguinte forma:

«g) As embarcacións e os buques de recreo ou de deportes náuticos que se 
afecten efectiva e exclusivamente ao exercicio de actividades de alugamento.

Esta exención quedará condicionada ás limitacións e ao cumprimento dos 
requisitos establecidos para o alugamento de vehículos. En todo caso, entenderase 
que non existe actividade de alugamento cando a embarcación sexa cedida polo 
titular para o seu arrendamento, sempre que este titular ou unha persoa vinculada 
a el reciba por calquera título un dereito de uso total ou parcial sobre a referida 
embarcación ou sobre calquera outra da cal sexa titular o cesionario ou unha 
persoa vinculada ao cesionario. Para a aplicación deste parágrafo, considéranse 
persoas vinculadas aquelas en que concorren as condicións previstas no artigo 79 
da Lei do imposto sobre o valor engadido.

h) As embarcacións e os buques de recreo ou de deportes náuticos cuxa 
titularidade corresponda a escolas deportivas náuticas recoñecidas oficialmente pola 
Dirección Xeral da Mariña Mercante e destinadas efectiva e exclusivamente ao 
exercicio da actividade de ensino para o seu goberno.

Non obstante, non perderán o dereito á exención as embarcacións e os buques 
de recreo ou de deportes náuticos que, gozando desta exención, se destinen tanto 
á actividade de ensino como á de alugamento, sempre que se cumpran os 
requisitos establecidos no segundo parágrafo da alínea g) do número 1 deste 
artigo.

(…)

2. A aplicación das exencións a que se refiren as alíneas a), b), c), d), f), g), 
h), k) e m) do punto anterior estará condicionada ao seu previo recoñecemento 
pola Administración tributaria na forma que se determine regulamentariamente. En 
particular, cando se trate da exención a que se refire a alínea d) será necesaria a 
certificación previa da minusvalidez ou da invalidez por parte do Instituto Nacional 
de Servizos Sociais ou por parte das entidades xestoras competentes.»
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Artigo 7. Modificación do texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, 
aprobado polo Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo.

Primeiro. Modifícanse os números 3 e 4 do artigo 108 do texto refundido da Lei 
reguladora das facendas locais, aprobado polo Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de 
marzo, e engádenselle ao dito artigo dous novos números, 5 e 6, que quedan redactados 
da seguinte forma:

«3. A cota líquida do imposto será o resultado de aplicar sobre a cota íntegra, 
se é o caso, as bonificacións a que se refiren os puntos seguintes.

4. As ordenanzas fiscais poderán regular unha bonificación de ata o 95 por 
cento da cota íntegra do imposto, nas transmisións de terreos, e na transmisión ou 
constitución de dereitos reais de gozo limitativos do dominio, realizadas a título 
lucrativo por causa de morte a favor dos descendentes e adoptados, os cónxuxes e 
os ascendentes e adoptantes.

5. As ordenanzas fiscais poderán regular unha bonificación de ata o 95 por 
cento da cota íntegra do imposto, nas transmisións de terreos e na transmisión ou 
constitución de dereitos reais de gozo limitativos do dominio de terreos, sobre os 
cales se desenvolvan actividades económicas que sexan declaradas de especial 
interese ou utilidade municipal por concorreren circunstancias sociais, culturais, 
histórico-artísticas ou de fomento do emprego que xustifiquen tal declaración. 
Corresponderá esta declaración ao pleno da corporación e acordarase, logo de 
solicitude do suxeito pasivo, por voto favorable da maioría simple dos seus 
membros.

6. A regulación dos restantes aspectos substantivos e formais das 
bonificacións a que se refiren os puntos anteriores establecerase na ordenanza 
fiscal.»

Segundo. Con efectos desde o 1 de xaneiro de 2014 introdúcense as seguintes 
modificacións no texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, aprobado polo 
Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo:

Un. Modifícase o número 4 do artigo 68, que queda redactado da seguinte forma:
«4. O compoñente individual da redución será, en cada ano, a diferenza 

positiva entre o novo valor catastral que corresponda ao inmoble no primeiro 
exercicio da súa vixencia e o seu valor base. Esta diferenza dividirase polo último 
coeficiente redutor aplicado cando concorran os supostos do artigo 67, 
número 1.b).2.º, e b).3.º desta lei.

En caso de que a actualización de valores catastrais por aplicación dos 
coeficientes establecidos nas leis de orzamentos xerais do Estado determine un 
decremento da base impoñible dos inmobles, o compoñente individual da redución 
será, en cada ano, a diferenza positiva entre o valor catastral resultante da dita 
actualización e o seu valor base. Esta diferenza dividirase polo último coeficiente 
redutor aplicado.

Non obstante, tratándose de bens inmobles de características especiais, o 
compoñente individual da redución será, en cada ano, a diferenza positiva entre o 
novo valor catastral que corresponda ao inmoble no primeiro exercicio da súa 
vixencia e o dobre do valor a que se refire o artigo 67.2, que, para estes efectos, se 
tomará como valor base.»

Dous. Modifícase o artigo 69, que queda redactado da seguinte forma:

«Artigo 69. Valor base da redución.

O valor base será a base liquidable do exercicio inmediato anterior á entrada 
en vigor do novo valor catastral salvo cando concorran as seguintes circunstancias:
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a) Para aqueles inmobles nos cales, téndose producido alteracións 
susceptibles de inscrición catastral previamente á modificación do planeamento ou 
ao 1 de xaneiro do ano anterior á entrada en vigor dos valores catastrais resultantes 
dos cadros de valores a que se refire o artigo 67, aínda non se modificase o seu 
valor catastral no momento da aprobación delas, o valor base será o importe da 
base liquidable que, de acordo con estas alteracións, corresponda ao exercicio 
inmediato anterior á entrada en vigor dos novos valores catastrais pola aplicación 
aos mencionados bens do cadro de valores anterior á última aprobada.

b) Para os inmobles a que se refire o artigo 67, no seu número 1.b).4.º, o valor 
base será o resultado de multiplicar o novo valor catastral por un cociente, 
determinado pola Dirección Xeral do Catastro, que, calculado cos seus dous 
primeiros decimais, se obtén de dividir o valor catastral medio de todos os inmobles 
da mesma clase do municipio incluídos no último padrón entre a media dos valores 
catastrais resultantes da aplicación do novo cadro de valores.

Nos procedementos de valoración colectiva de carácter xeral, unha vez 
aprobado o correspondente cadro de valores, a Dirección Xeral do Catastro fará 
públicos o valor catastral medio de todos os inmobles da clase de que se trate 
incluídos no último padrón do municipio e o valor catastral medio resultante da 
aplicación do novo cadro, antes do inicio das notificacións dos valores catastrais. 
Os anuncios de exposición pública destes valores medios publicaranse por medio 
de edictos no boletín oficial da provincia, nos cales se indicarán o lugar e o prazo, 
que non será inferior a 15 días.

Así mesmo, este valor base utilizarase para aqueles inmobles que deban ser 
novamente valorados como bens de clase diferente da que tiñan.

c) Cando a actualización de valores catastrais por aplicación dos coeficientes 
establecidos nas leis de orzamentos xerais do Estado determine un decremento da 
base impoñible dos inmobles, o valor base será a base liquidable do exercicio 
inmediatamente anterior a esta actualización.»

Artigo 8. Tipos de gravame do imposto sobre bens inmobles.

1. Con efectos para os períodos impositivos que se inicien nos anos 2014 e 2015, 
os tipos de gravame do imposto sobre bens inmobles dos bens inmobles urbanos 
determinados de acordo co disposto no artigo 72 do texto refundido da Lei reguladora 
das facendas locais, aprobado polo Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, 
resultarán incrementados nas seguintes porcentaxes:

a) O 10 por 100 para os municipios que fosen obxecto dun procedemento de 
valoración colectiva de carácter xeral para bens inmobles urbanos como consecuencia 
dun cadro de valores total aprobado con anterioridade ao ano 2002; o tipo de gravame 
mínimo e supletorio non poderá resultar inferior ao 0,6 por 100.

b) O 6 por 100 para os municipios que fosen obxecto dun procedemento de 
valoración colectiva de carácter xeral para bens inmobles urbanos como consecuencia 
dun cadro de valores total aprobado entre 2002 e 2004; o tipo de gravame mínimo e 
supletorio non poderá resultar inferior ao 0,5 por 100.

c) O 4 por 100 para os municipios que fosen obxecto dun procedemento de 
valoración colectiva de carácter xeral para bens inmobles urbanos como consecuencia 
dun cadro de valores total aprobado entre 2009 e 2012.

O disposto neste punto unicamente se aplicará nos seguintes termos:

– Aos inmobles de uso non residencial, en todo caso, incluídos os inmobles gravados 
con tipos diferenciados a que se refire o artigo 72.4 do texto refundido da Lei reguladora 
das facendas locais.

– Á totalidade dos inmobles de uso residencial aos cales lles resulte de aplicación un 
cadro de valores total aprobado con anterioridade ao ano 2002.
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– Aos inmobles de uso residencial aos cales lles resulte de aplicación un cadro de 
valores total aprobado no ano 2002 ou nun ano posterior, e que pertenzan á metade con 
maior valor catastral do conxunto dos inmobles do municipio que teñan este uso.

2. No suposto de que o tipo aprobado por un municipio para 2014 ou 2015 fose 
inferior ao aprobado para 2011, no ano en que isto ocorra aplicarase o disposto neste 
artigo tomando como base o tipo aprobado para 2011. Non obstante, cando se trate de 
municipios en que se aprobase un cadro de valores total no ano 2012, tomarase como 
base o tipo aprobado para 2013 cando sexa superior ao aprobado para 2014 ou 2015.

3. O tipo aplicable non poderá ser superior, en ningún caso, ao máximo que resulte 
do establecido no artigo 72 do texto refundido da Lei reguladora das facendas locais.

4. O disposto no presente artigo non será de aplicación nos seguintes casos:

a) Municipios para os cales se aprobase un cadro de valores total entre os anos 2005 
e 2008;

b) Municipios nos cales se aprobe un cadro de valores total nos anos 2013 e 2014;
c) Municipios aos cales, no correspondente período impositivo, resulte de aplicación 

o disposto no artigo 32.2 do texto refundido da Lei do catastro inmobiliario, aprobado polo 
Real decreto lexislativo 1/2004, do 5 de marzo;

d) Municipios aos cales, no correspondente período impositivo, resulte de aplicación 
o disposto no artigo 30 do Real decreto lei 8/2013, do 28 de xuño, de medidas urxentes 
contra a morosidade das administracións públicas e de apoio a entidades locais con 
problemas financeiros.

Artigo 9. Modificación do texto refundido da Lei do catastro inmobiliario, aprobado polo 
Real decreto lexislativo 1/2004, do 5 de marzo.

Introdúcense as seguintes modificacións no texto refundido da Lei do catastro 
inmobiliario, aprobado polo Real decreto lexislativo 1/2004, do 5 de marzo.

Un. Modifícase a alínea c) do número 2 do artigo 32, que queda redactada da 
seguinte forma:

«c) Que a solicitude se comunique á Dirección Xeral do Catastro antes do 31 
de maio do exercicio anterior a aquel para o cal se solicita a aplicación dos 
coeficientes.»

Dous. Introdúcese unha disposición adicional quinta, coa seguinte redacción:

«Disposición adicional quinta. Anuncios de notificación por comparecencia.

Mediante orde do ministro de Facenda e Administracións Públicas 
determinaranse as condicións, datas de publicación e prazos de permanencia de 
acordo cos cales a Dirección Xeral do Catastro e as xerencias do Catastro poderán 
publicar na sede electrónica do Catastro os anuncios de notificación por 
comparecencia, conforme o previsto no artigo 112.1.a) da Lei 58/2003, do 17 de 
decembro, xeral tributaria.»

Artigo 10. Modificación da Lei 15/2012, do 27 de decembro, de medidas fiscais para a 
sustentabilidade enerxética.

Introdúcense as seguintes modificacións na Lei 15/2012, do 27 de decembro, de 
medidas fiscais para a sustentabilidade enerxética:

Un. Modifícase o capítulo II do título II, que queda redactado da seguinte forma:
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«CAPÍTULO II

Imposto sobre a produción de combustible nuclear gastado e residuos 
radioactivos resultantes da xeración de enerxía nucleoeléctrica

Artigo 15. Feito impoñible.

1. Constitúe o feito impoñible, nos termos que se preveñen nos artigos 
seguintes:

a) A produción de combustible nuclear gastado resultante de cada reactor 
nuclear.

b) A produción de residuos radioactivos resultantes da xeración de enerxía 
nucleoeléctrica.

2. Para efectos do disposto na alínea a) do punto anterior, ten a consideración 
de combustible nuclear gastado o combustible nuclear irradiado cando é extraído 
definitivamente do reactor.

No caso de que o combustible nuclear gastado extraído do reactor se 
reintroduza con posterioridade no dito reactor, téndose producido o feito impoñible 
recollido na alínea a) deste artigo nunha extracción anterior, non dará lugar a un 
novo feito impoñible a ulterior extracción.

Artigo 16. Contribuíntes.

1. Son contribuíntes as persoas físicas ou xurídicas e as entidades a que se 
refire o artigo 35.4 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria, que realicen 
calquera das actividades sinaladas no artigo anterior.

2. Serán responsables solidarios da débeda tributaria do imposto os 
propietarios das instalacións nucleares que xeren o feito impoñible cando non 
coincidan con aqueles que as exploten.

Artigo 16 bis. Infraccións e sancións.

As infraccións tributarias relativas aos presentes impostos serán cualificadas e 
sancionadas de conformidade co previsto na Lei 58/2003, do 17 de decembro, 
xeral tributaria.»

Dous. Modifícase o capítulo III, o actual pasa a ser o V, que queda redactado da 
seguinte forma:

«CAPÍTULO III

Combustible nuclear gastado

Artigo 17. Base impoñible.

1. Constitúen a base impoñible os quilogramos de metal pesado contidos no 
combustible nuclear gastado, entendéndose como metal pesado o uranio e o 
plutonio contidos nel.

2. A base impoñible, de acordo co disposto no artigo 15.1.a) anterior, 
determinarase para cada reactor nuclear do que se extraia o combustible nuclear 
gastado.

3. Nos supostos de cesamento definitivo da explotación, a base impoñible 
correspondente á extracción definitiva de todo o combustible dun reactor estará 
constituída pola media aritmética do peso do metal pesado contido no combustible 
nuclear extraído definitivamente do reactor nas catro paradas de recarga anteriores.
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Artigo 17 bis. Tipo impositivo e cota tributaria.

A cota tributaria será o resultado de aplicar á base impoñible o tipo impositivo 
de 2.190 euros por quilogramo de metal pesado.

Artigo 17 ter. Período impositivo e devindicación.

1. O período impositivo coincidirá co ciclo de operación de cada reactor, 
existindo, para cada contribuínte, tantos períodos impositivos como reactores. 
Entenderase por ciclo de operación o período de tempo que transcorre entre dúas 
paradas de recarga sucesivas do reactor. Así mesmo, considerarase que o ciclo de 
operación se inicia na data en que se produce a conexión á rede eléctrica tras unha 
parada de recarga e que finaliza cando se volve conectar tras a parada de recarga 
seguinte.

2. No suposto de cesamento do contribuínte no desenvolvemento da 
actividade que constitúe o feito impoñible a que se refire o artigo 15.1.a), o período 
impositivo finalizará o día en que se entende producido o dito cesamento.

3. O imposto devindicarase o último día do período impositivo.

Artigo 17 quáter. Liquidación e pagamento.

1. Os contribuíntes estarán obrigados a autoliquidar o imposto e a ingresar a 
cota dentro dos vinte primeiros días naturais do mes seguinte á conclusión de cada 
período impositivo, de acordo coas normas e modelos que estableza o ministro de 
Facenda e Administracións Públicas.

2. Nos primeiros 20 días naturais dos meses de xuño e decembro, os 
contribuíntes deberán efectuar un pagamento fraccionado á conta da liquidación 
correspondente a cada período impositivo que estea en curso o día 1 de cada un 
dos meses indicados, de acordo coas normas e modelos que estableza o ministro 
de Facenda e Administracións Públicas.

3. A base para calcular o pagamento fraccionado estará constituída polos 
quilogramos de metal pesado que se considere que contén o combustible nuclear 
gastado que se debe extraer definitivamente do reactor no momento da finalización 
do correspondente período impositivo en curso, multiplicado polo seguinte cociente:

– No numerador, o número de días transcorridos entre a data de inicio do 
período impositivo en curso e o día anterior ao inicio de cada un dos períodos de 
ingreso do pagamento fraccionado;

– No denominador, o número de días previstos de duración do período 
impositivo en curso.

A contía do pagamento fraccionado será o resultado de aplicar á base prevista 
no parágrafo anterior o tipo impositivo establecido no artigo 17 bis e de deducir os 
pagamentos fraccionados efectuados correspondentes ao período impositivo.»

Tres. Modifícase o capítulo IV, que queda redactado da seguinte forma.

«CAPÍTULO IV

Residuos radioactivos resultantes da xeración de enerxía nucleoeléctrica

Artigo 18. Base impoñible.

1. Constitúen a base impoñible os metros cúbicos de residuos radioactivos de 
media, baixa e moi baixa actividade producidos, que foron acondicionados para o 
seu almacenamento con carácter temporal no propio lugar da instalación.

2. A base impoñible definida neste artigo determinarase para cada instalación 
en que se realicen as actividades que constitúen o feito impoñible deste imposto.
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Artigo 18 bis. Tipo impositivo e cota tributaria.

A cota tributaria será o resultado de aplicar á base impoñible os seguintes tipos 
impositivos:

a) Para residuos radioactivos de baixa e media actividade, 6.000 euros por 
metro cúbico.

b) Para residuos radioactivos de moi baixa actividade, 1.000 euros por metro 
cúbico.

Artigo 18 ter. Período impositivo e devindicación.

1. O período impositivo coincidirá co ano natural.
2. No suposto de cesamento do contribuínte no desenvolvemento da 

actividade que constitúe o feito impoñible a que se refire o artigo 15.1.b), o período 
impositivo finalizará no día en que se entende producido o dito cesamento.

3. O imposto devindicarase o último día do período impositivo.

Artigo 18 quáter. Liquidación e pagamento.

1. Os contribuíntes estarán obrigados a autoliquidar o imposto e a ingresar a 
cota dentro dos vinte primeiros días naturais do mes seguinte á conclusión do 
período impositivo, de acordo coas normas e modelos que estableza o ministro de 
Facenda e Administracións Públicas.

2. Nos primeiros 20 días naturais dos meses de xuño e decembro, os 
contribuíntes deberán efectuar un pagamento fraccionado á conta da liquidación 
correspondente ao período impositivo que estea en curso o día 1 de cada un dos 
meses indicados, de acordo coas normas e modelos que estableza o ministro de 
Facenda e Administracións Públicas.

3. O importe dos pagamentos fraccionados calcularase en función das 
magnitudes determinantes da base impoñible que correspondan a cada período de 
pagamento fraccionado de acordo co disposto no número 2 deste artigo, e 
aplicando o correspondente tipo impositivo do artigo 18 bis.»

Catro. Modifícanse os artigos 25, 26 e 27, que se integran no capítulo V, que quedan 
redactados da seguinte forma:

«Artigo 25. Período impositivo e devindicación.

1. O período impositivo coincidirá co ano natural, salvo no suposto de 
cesamento do contribuínte no desenvolvemento das actividades que constitúen o 
feito impoñible a que se refire o artigo 19, caso en que finalizará o día en que se 
entenda producido o dito cesamento.

2. O imposto devindicarase o último día do período impositivo.

Artigo 26. Liquidación e pagamento.

1. Os contribuíntes estarán obrigados a autoliquidar o imposto e a ingresar a 
cota resultante no prazo dos primeiros 20 días naturais seguintes ao da 
devindicación do imposto, de acordo coas normas e modelos que estableza o 
ministro de Facenda e Administracións Públicas.

2. Nos primeiros 20 días naturais dos meses de abril, xullo e outubro, os 
contribuíntes que realicen o feito impoñible establecido no artigo 19 deberán 
efectuar un pagamento fraccionado á conta da liquidación correspondente ao 
período impositivo en curso, de acordo coas normas e modelos que estableza o 
ministro de Facenda e Administracións Públicas.

O importe dos pagamentos fraccionados calcularase en función das magnitudes 
determinantes da base impoñible que correspondan ao trimestre natural anterior ao 
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inicio do prazo de realización de cada un dos pagamentos fraccionados, e aplicando 
o tipo impositivo a que se refire o artigo 24 da lei.

Artigo 27. Infraccións e sancións.

As infraccións tributarias relativas a este imposto serán cualificadas e 
sancionadas de conformidade co previsto na Lei 58/2003, do 17 de decembro, 
xeral tributaria.»

Cinco. Engádense as disposicións transitorias terceira, cuarta e quinta, que quedan 
redactadas da seguinte forma:

«Disposición transitoria terceira. Cálculo da base impoñible e dos pagamentos 
fraccionados.

Non obstante o disposto no artigo 17 desta lei, naqueles períodos impositivos 
en que se extraian definitivamente elementos combustibles introducidos no reactor 
con anterioridade ao 1 de xaneiro de 2013, para o cálculo da base impoñible do 
imposto sobre a produción de combustible nuclear gastado correspondente aos 
ditos elementos multiplicaranse os quilogramos do metal pesado contidos neles 
polo seguinte cociente:

– No numerador, o número de días transcorridos desde o 1 de xaneiro de 2013 
ata o día de finalización do período impositivo.

– No denominador, o número de días transcorridos entre a data de conexión á 
rede eléctrica tras a última parada de recarga efectuada con anterioridade ao 1 de 
xaneiro de 2013 e o día de finalización do período impositivo.

Así mesmo, para os efectos destes períodos impositivos, para o cálculo dos 
pagamentos fraccionados establecidos no artigo 17 quáter consideraranse os 
quilogramos de metal pesado que resulten do cálculo anterior.

Esta disposición transitoria terceira non será de aplicación no caso de que un 
reactor non contivese combustible nuclear durante o ano 2013.

Disposición transitoria cuarta. Período impositivo.

Para os efectos do establecido no artigo 17 ter, e con efectos exclusivos para o 
primeiro período impositivo, considerarase como data de inicio do ciclo de 
operación de cada reactor o día 1 de xaneiro de 2013, excepto no caso de que un 
reactor non contivese combustible nuclear na dita data, caso en que se iniciará 
cando se produza a primeira conexión á rede posterior á dita data.

Disposición transitoria quinta. Prazo de presentación da autoliquidación do 
imposto.

Os contribuíntes polo imposto sobre a produción de combustible nuclear 
gastado e residuos radioactivos resultantes da xeración de enerxía nucleoeléctrica 
que no momento da entrada en vigor desta lei concluísen o seu período impositivo 
deberán presentar a autoliquidación deste nos 20 primeiros días naturais do mes 
de xaneiro de 2014.»

Disposición adicional única. Importacións de produtos de fornecemento que se destinen 
á súa subministración a determinados buques e aeronaves.

Serán admitidas con franquía de dereitos de importación as mercadorías de terceiros 
países sempre que estas mercadorías se destinen a operacións exentas do imposto 
sobre o valor engadido en virtude das disposicións da lexislación nacional adoptadas de 
conformidade co disposto no artigo 148, letras a), b) e e), da Directiva 2006/112/CE do 
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Consello, do 28 de novembro de 2006, relativa ao sistema común do imposto sobre o 
valor engadido.

Tamén, no caso de mercadorías que se encontren dentro do ámbito de aplicación dos 
impostos especiais de fabricación, serán admitidas con franquía de dereitos de 
importación as procedentes de terceiros países sempre que estas mercadorías se 
destinen a operacións exentas dos impostos especiais de fabricación en virtude das 
disposicións da lexislación nacional adoptadas de conformidade co disposto no artigo 41 
da Directiva 2008/118/CE do Consello, do 16 de decembro de 2008, relativa ao réxime 
xeral dos impostos especiais, e pola que se derroga a Directiva 92/12/CEE.

Disposición derrogatoria única.

1. Con efectos desde 1 de xaneiro de 2014, quedan derrogadas as disposicións 
derradeiras primeira e segunda da Lei 31/2011, do 4 de outubro, pola que se modifica a 
Lei 35/2003, do 4 de novembro, de institucións de investimento colectivo.

2. Con efectos para os períodos impositivos que se inicien a partir do 1 de xaneiro 
de 2014, quedan derrogados:

a) O número 3 da disposición derrogatoria segunda da Lei 35/2006, do 28 de 
novembro, do imposto sobre a renda das persoas físicas e de modificación parcial das 
leis dos impostos sobre sociedades, sobre a renda de non residentes e sobre o patrimonio.

b) O número 5 da disposición adicional décima e o número 2 da disposición 
transitoria vixésimo primeira do texto refundido da Lei do imposto sobre sociedades, 
aprobado polo Real decreto lexislativo 4/2004, do 5 de marzo.

c) O artigo 15 do Real decreto lei 8/2011, do 1 de xullo, de medidas de apoio aos 
debedores hipotecarios, de control do gasto público e cancelación de débedas con 
empresas e autónomos contraídas polas entidades locais, de fomento da actividade 
empresarial e impulso da rehabilitación e de simplificación administrativa.

Disposición derradeira primeira. Modificación da Lei 35/2003, do 4 de novembro, de 
institucións de investimento colectivo.

Con efectos desde 1 de xaneiro de 2014, introdúcense as seguintes modificacións na 
Lei 35/2003, do 4 de novembro, de institucións de investimento colectivo:

Un. Modifícase o número 2 do artigo 28, que queda redactado da seguinte forma:
«2. Para iniciar o traspaso, o partícipe ou accionista deberá dirixirse, segundo 

proceda, á sociedade xestora, comercializadora ou de investimento, de destino, á 
cal lle ordenará por escrito a realización das xestións necesarias. Se a receptora da 
solicitude for a comercializadora, esta deberá trasladar inmediatamente a solicitude 
de traspaso á sociedade xestora ou de investimento de destino (en diante, a 
sociedade de destino). En todo caso, recibida a solicitude de traspaso, a sociedade 
de destino deberá comunicar á sociedade xestora, comercializadora ou de 
investimento de orixe (en diante sociedade de orixe), no prazo máximo dun día 
hábil desde que estea no seu poder, a solicitude debidamente cuberta con 
indicación, polo menos, da denominación da IIC de destino e, se é o caso, do 
compartimento, os datos identificativos da conta da IIC á cal se debe realizar o 
traspaso, do seu depositario, se é o caso, da súa sociedade xestora, e da IIC de 
orixe, e, se é o caso, do compartimento.

A sociedade de orixe dispoñerá dun máximo de dous días hábiles desde a 
recepción da solicitude para realizar as comprobacións que considere necesarias.

Tanto o traspaso de efectivo como a transmisión por parte da sociedade de 
orixe á sociedade de destino de toda a información financeira e fiscal necesaria 
para o traspaso deberán realizarse, a partir do terceiro día hábil desde a recepción 
da solicitude, nos prazos regulamentariamente establecidos para o pagamento dos 
reembolsos ou para o alleamento de accións. En todo caso, o traspaso de efectivo 
deberase realizar mediante transferencia bancaria, ordenada pola sociedade de 



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplemento en lingua galega ao núm. 260  Mércores 30 de outubro de 2013  Sec. I. Páx. 35

orixe ao seu depositario ou, se é o caso, comercializador, desde a conta da IIC de 
orixe á conta da IIC de destino.

A sociedade de destino conservará a documentación derivada dos anteriores 
actos e obrigas á disposición da sociedade de orixe, dos órganos de supervisión 
correspondentes, se é o caso, dos depositarios de orixe e destino, e das 
autoridades tributarias competentes.

Os partícipes ou accionistas que durante o período de tenza das participacións 
ou accións obxecto de traspaso sexan simultaneamente titulares de participacións 
ou accións homoxéneas da mesma institución de investimento colectivo rexistradas 
noutra entidade, ou ben cando as participacións ou accións obxecto de traspaso 
procedan en todo ou en parte dun, varios ou sucesivos traspasos doutras 
participacións ou accións, e algún dos ditos traspasos se realizase concorrendo 
igual situación de simultaneidade nas participacións ou accións reembolsadas ou 
transmitidas, deberán comunicar esta circunstancia expresamente no escrito de 
solicitude de traspaso. Así mesmo, estes partícipes ou accionistas deberán 
conservar a documentación relativa ás operacións realizadas nas institucións de 
investimento colectivo que resulte necesaria para determinar e, se é o caso, 
acreditar os valores e as datas de adquisición atribuíbles ás participacións ou 
accións das institucións de investimento colectivo de orixe e de destino conforme 
as previsións contidas na Lei 35/2006, do 28 de novembro, do imposto sobre a 
renda das persoas físicas e de modificación parcial das leis dos impostos sobre 
sociedades, sobre a renda de non residentes e sobre o patrimonio, para efectos de 
posteriores reembolsos, transmisións ou traspasos, con independencia da 
información fiscal comunicada pola sociedade de orixe á de destino na operación.

Cando a institución de investimento colectivo de orixe ou de procedencia teña 
diferentes compartimentos ou distintas clases de participacións ou series de 
accións, as circunstancias a que se refire o parágrafo anterior entenderanse 
referidas a cada compartimento, clase de participacións ou serie de accións.»

Dous. Modifícase o número 3 do artigo 40, que queda redactado da seguinte forma:
«3. As sociedades xestoras poderán comercializar accións ou participacións 

de IIC. Esta actividade adicional poderá ser realizada directamente ou mediante 
axentes ou apoderados nas condicións que regulamentariamente se determinen, 
así como mediante entidades autorizadas para a prestación de servizos de 
investimento.

As participacións en fondos de investimento comercializadas mediante 
entidades autorizadas para a prestación de servizos de investimento ou a través 
doutras sociedades xestoras, domiciliadas ou establecidas en territorio español, 
poderán figurar no rexistro de partícipes da sociedade xestora do fondo obxecto de 
comercialización a nome do comercializador por conta de partícipes.

Pola súa vez, cando no rexistro da sociedade xestora do fondo figuren 
rexistradas participacións a nome dun comercializador por conta de partícipes, o 
comercializador levará o rexistro identificativo dos partícipes titulares destas 
participacións, o cal deberá conter en todo momento, de forma individualizada para 
cada un destes, o saldo e valor das súas participacións, desagregadas por cada 
operación realizada con todos os seus datos, tanto os financeiros como os fiscais 
que procedan para efectos do cumprimento das obrigas tributarias que 
correspondan ao comercializador.

Unha entidade comercializadora non poderá simultanear para un partícipe nun 
fondo de investimento, respecto dunha mesma clase de participacións, a súa 
inclusión no rexistro de partícipes da entidade comercializadora coa súa inclusión 
no rexistro de partícipes da sociedade xestora do fondo, de forma que todo o seu 
investimento no fondo canalizado a través do mesmo comercializador deberá 
figurar a nome do partícipe nun único rexistro. Cando unha sociedade xestora 
acorde cun comercializador para un fondo de investimento o sistema de rexistro a 
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que se refiren os dous parágrafos anteriores, este sistema non se aplicará ás 
subscricións que correspondan a partícipes que no momento de se facer efectivo o 
mencionado acordo figuren inscritos no rexistro da sociedade xestora do fondo 
como titulares de participacións intermediadas polo citado comercializador, 
respecto das cales se seguirá aplicando este último sistema de rexistro.

Nos contratos que se celebren entre a sociedade xestora e a comercializadora 
deberase establecer a obriga para esta última de remitir ou poñer á disposición dos 
partícipes canalizados a través dela os documentos informativos que, conforme o 
establecido na normativa reguladora das institucións de investimento colectivo, 
teñan dereito a recibir, para o cal a sociedade xestora deberá facilitar á entidade 
comercializadora a información que resulte pertinente conforme a normativa 
aplicable en cada momento. Así mesmo, nestes contratos deberase establecer a 
obriga para a entidade comercializadora de lle remitir á sociedade xestora toda 
aquela información estatística de carácter agregado relativa a partícipes que, 
conforme a normativa vixente, deba remitir esta sociedade xestora á Comisión 
Nacional do Mercado de Valores, sempre e cando a sociedade xestora non dispoña 
desta información.

Cando, de acordo co disposto nos parágrafos anteriores, as participacións 
figuren no rexistro da sociedade xestora a nome do comercializador por conta de 
partícipes, para efectos da información e salvagarda dos activos dos investidores 
aplicaranse a Lei do mercado de valores e a súa normativa de desenvolvemento. 
En particular, será de aplicación o previsto no artigo 42.2 do Real decreto 217/2008, 
do 15 de febreiro, sobre o réxime xurídico das empresas de servizos de 
investimento e das demais entidades que prestan servizos de investimento e polo 
que se modifica parcialmente o regulamento da Lei 35/2003, do 4 de novembro, de 
institucións de investimento colectivo, aprobado polo Real decreto 1309/2005, do 4 
de novembro.

As subscricións ou adquisicións de participacións ou accións deberán 
efectuarse obrigatoriamente mediante cheque nominativo librado a favor da IIC, 
transferencia bancaria a favor desta ou mediante entrega en efectivo directamente 
pola persoa interesada ao depositario, para o seu posterior aboamento na conta do 
fondo ou da sociedade.

Poderanse desenvolver regulamentariamente outros aspectos relativos ao 
procedemento de comercialización previsto neste punto, entre eles o réxime de 
comisións.»

Tres. Modifícase a alínea e) do artigo 46.1, que queda redactada da seguinte forma:

«e) Emitir os certificados das participacións nos fondos de investimento que 
estean representadas a través dos ditos títulos. Así mesmo, poderán solicitar ás 
entidades encargadas dos rexistros contables, por conta e en nome dos partícipes, 
a expedición dos certificados a que alude o artigo 12 da Lei do mercado de valores, 
cando se trate de participacións representadas mediante anotacións en conta. O 
anterior non será aplicable no caso de que no rexistro de partícipes da sociedade 
xestora as participacións figuren a nome dunha entidade comercializadora por 
conta de partícipes, de acordo co establecido no artigo 40.3 desta lei, caso en que 
será a dita entidade comercializadora a que deba emitir os certificados 
correspondentes a cada un dos partícipes.»

Catro. Engádese unha disposición adicional quinta, coa seguinte redacción:

«Disposición adicional quinta. Información adicional de natureza tributaria que se 
debe facilitar a determinados investidores en institucións de investimento 
colectivo.

1. En relación cos fondos de investimento regulados por esta lei, as 
sociedades xestoras ou, se for o caso, as entidades comercializadoras, deberán 
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informar os partícipes dos efectos tributarios que se orixinan no caso de tenza 
simultánea de participacións do mesmo fondo en rexistros de partícipes de máis 
dunha entidade en calquera momento durante o período de tenza previo a un 
reembolso destas participacións, ou no suposto de tenza de participacións 
procedentes dun, varios ou sucesivos traspasos doutras participacións ou accións 
cando algún destes traspasos se realizase concorrendo igual situación de 
simultaneidade nas participacións ou accións reembolsadas ou transmitidas.

Esta obriga de información non será de aplicación respecto dos partícipes que 
sexan suxeitos pasivos do imposto sobre sociedades ou contribuíntes do imposto 
sobre a renda de non residentes con establecemento permanente en territorio 
español.

Os efectos tributarios de que se informará serán os seguintes:

a) Cando se realice un reembolso, a ganancia ou perda patrimonial que se 
debe integrar no imposto sobre a renda das persoas físicas ou no imposto sobre a 
renda de non residentes deberá ser determinada polo partícipe, xa que esta pode 
diferir do resultado calculado pola sociedade xestora ou entidade comercializadora 
con que se efectúe a operación.

b) A ganancia patrimonial obtida non se poderá computar como ganancia 
patrimonial sometida a retención ou ingreso á conta para efectos dos límites 
excluíntes da obriga de declarar previstos no artigo 96 da Lei 35/2006, do 28 de 
novembro, do imposto sobre a renda das persoas físicas e de modificación parcial 
da leis dos impostos sobre sociedades, sobre a renda de non residentes e sobre o 
patrimonio.

c) Cando se realice un reembolso de participacións acollido ao réxime de 
diferimento regulado no artigo 94.1.a), segundo parágrafo, da Lei 35/2006, o 
partícipe deberá determinar as datas e os valores de adquisición que corresponda 
atribuír conforme o disposto na citada lei ás novas participacións ou accións 
adquiridas, así como conservar esta información para efectos de posteriores 
reembolsos ou traspasos, con independencia da información fiscal comunicada 
entre as entidades intervenientes na operación.

d) Os partícipes que deban tributar no imposto sobre a renda de non 
residentes por obtención de ganancias patrimoniais sen mediación de 
establecemento permanente en territorio español, derivadas do reembolso das 
participacións do fondo, deberán declarar e ingresar no Tesouro a débeda tributaria 
correspondente ás ditas ganancias patrimoniais cando a retención ou ingreso á 
conta practicado sobre estas sexa inferior á cota que se debe ingresar polo citado 
imposto.

2. En relación coas institucións de investimento colectivo estranxeiras a que 
se refire o número 2.a) do artigo 94 da Lei 35/2006, as entidades comercializadoras 
deberán informar os partícipes ou accionistas dos efectos tributarios que se orixinan 
en caso de tenza simultánea de participacións ou accións da mesma institución 
rexistradas en máis dunha entidade en calquera momento durante o período de 
tenza previo a un reembolso ou transmisión destas participacións ou accións, ou 
no suposto de tenza de participacións ou accións procedentes dun, varios ou 
sucesivos traspasos doutras participacións ou accións cando algún destes 
traspasos se realizase concorrendo igual situación de simultaneidade nas 
participacións ou accións reembolsadas ou transmitidas.

Esta obriga de información non será de aplicación respecto dos partícipes que 
sexan suxeitos pasivos do imposto sobre sociedades ou contribuíntes do imposto 
sobre a renda de non residentes.

Os efectos tributarios de que se informará serán os previstos nas alíneas a) 
a c) do número 1.

3. Cando as institucións de investimento colectivo teñan diferentes 
compartimentos ou distintas clases de participacións ou series de accións, as 
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circunstancias a que se refire o primeiro parágrafo dos números 1 e 2 anteriores 
entenderanse referidas a cada compartimento, clase de participacións ou serie de 
accións.

4. A información sinalada no número 1 deste artigo deberá ser subministrada 
pola correspondente entidade xestora ou comercializadora aos novos partícipes 
que vaian quedar incluídos nos seus rexistros, con carácter previo á primeira 
subscrición que realicen en calquera fondo de investimento xestionado ou 
comercializado pola citada entidade.

5. A información sinalada no número 2 deste artigo deberá subministrárllela a 
entidade comercializadora aos novos partícipes ou accionistas que vaian quedar 
incluídos no seu rexistro, con carácter previo á primeira subscrición ou adquisición 
de participacións ou accións que realicen en calquera das institucións de 
investimento colectivo comercializadas pola dita entidade.»

Disposición derradeira segunda. Modificación da Lei 9/2012, do 14 de novembro, de 
reestruturación e resolución de entidades de crédito.

Con efectos a partir do 1 de xaneiro de 2013, engádese unha disposición adicional 
vixésimo primeira na Lei 9/2012, do 14 de novembro, de reestruturación e resolución de 
entidades de crédito, que queda redactada da seguinte forma:

«Disposición adicional vixésimo primeira. Réxime fiscal da Sociedade de Xestión 
de Activos Procedentes da Reestruturación Bancaria.

1. Para efectos do previsto no artigo 20 do texto refundido da Lei do imposto 
sobre sociedades, aprobado polo Real decreto lexislativo 4/2004, do 5 de marzo, a 
Sociedade de Xestión de Activos Procedentes da Reestruturación Bancaria terá a 
consideración de entidade de crédito.

A mesma consideración terá a Sociedade para efectos dos xuros e comisións 
de préstamos que constitúan ingreso e que se lle transferisen, de acordo co 
establecido no artigo 48 do Real decreto 1559/2012, do 15 de novembro, polo que 
se establece o réxime xurídico das sociedades de xestión de activos.

2. Estará exenta da cota gradual de documentos notariais da modalidade de 
actos xurídicos documentados do imposto sobre transmisións patrimoniais e actos 
xurídicos documentados a constitución de garantías para o financiamento das 
adquisicións de bens inmobles á Sociedade de Xestión de Activos Procedentes da 
Reestruturación Bancaria, a entidades participadas directa ou indirectamente por 
esta sociedade en polo menos o 50 por cento do capital, fondos propios, resultados 
ou dereitos de voto da entidade participada no momento inmediatamente anterior á 
transmisión ou como consecuencia desta ou aos fondos de activos bancarios 
mentres se manteña a exposición a estas entidades por parte do Fondo de 
Reestruturación Ordenada Bancaria.

Así mesmo, aplicaranse os beneficios fiscais establecidos na Lei 2/1994, do 30 
de marzo, sobre subrogación e modificación de préstamos hipotecarios, ás 
novacións modificativas dos préstamos pactados de común acordo entre o acredor 
e o debedor, cando a condición de acredor recaia na Sociedade de Xestión de 
Activos Procedentes da Reestruturación Bancaria, nas entidades participadas 
directa ou indirectamente pola dita sociedade en polo menos o 50 por cento do 
capital, fondos propios, resultados ou dereitos de voto da entidade participada, ou 
nos fondos de activos bancarios, e se cumpran os restantes requisitos e condicións 
establecidos na citada lei.

3. As achegas ou transmisións de inmobles que realice a Sociedade de 
Xestión de Activos Procedentes da Reestruturación Bancaria regulada na 
disposición adicional sétima da Lei 9/2012, do 14 de novembro, de reestruturación 
e resolución de entidades de crédito, non se terán en conta para o cálculo da cota 
das epígrafes 833.1 e 833.2 da sección primeira das tarifas do imposto sobre 
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actividades económicas, aprobadas polo Real decreto lexislativo 1175/1990, do 28 
de setembro.»

Disposición derradeira terceira. Modificación da Lei 17/2012, do 27 de decembro, de 
orzamentos xerais do Estado para o ano 2013.

Con efectos desde 1 de xaneiro de 2013, introdúcense as seguintes modificacións na 
Lei 17/2012, do 27 de decembro, de orzamentos xerais do Estado para o ano 2013:

Un. Modifícase o número tres do artigo 63, que queda redactado da seguinte forma:

«Tres. Tratándose de elementos patrimoniais actualizados de acordo co 
previsto no artigo 5 do Real decreto lei 7/1996, do 7 de xuño, sobre medidas 
urxentes de carácter fiscal e de fomento e liberalización da actividade económica, 
ou no artigo 9 da Lei 16/2012, do 27 de decembro, pola que se adoptan diversas 
medidas tributarias dirixidas á consolidación das finanzas públicas e ao impulso da 
actividade económica, aplicaranse as seguintes regras:

1.ª Os coeficientes de actualización a que se refire o punto anterior 
aplicaranse sobre o prezo de adquisición e sobre as amortizacións contabilizadas 
correspondentes a el, sen tomar en consideración o importe do incremento neto do 
valor resultante das operacións de actualización.

2.ª A diferenza entre as cantidades determinadas pola aplicación do 
establecido no número anterior minorarase no importe do valor anterior do elemento 
patrimonial.

3.ª Para determinar o valor anterior do elemento patrimonial actualizado 
tomaranse os valores que fosen considerados para os efectos de aplicar os 
coeficientes de actualización.

O importe que resulte das operacións descritas no número anterior minorarase 
no incremento neto de valor derivado das operacións de actualización previstas no 
Real decreto lei 7/1996 ou na Lei 16/2012; a diferenza positiva así determinada 
será o importe da depreciación monetaria.

A ganancia ou perda patrimonial será o resultado de minorar a diferenza entre 
o valor de transmisión e o valor contable no importe da depreciación monetaria a 
que se refire o número anterior.»

Dous. Modifícase o número tres do artigo 64, que queda redactado da forma 
seguinte:

«Tres. Tratándose de elementos patrimoniais actualizados de acordo co 
previsto no artigo 5 do Real decreto lei 7/1996, do 7 de xuño, ou no artigo 9 da 
Lei 16/2012, do 27 de decembro, os coeficientes aplicaranse sobre o prezo de 
adquisición e sobre as amortizacións contabilizadas correspondentes a este, sen 
tomar en consideración o importe do incremento neto de valor resultante das 
operacións de actualización.

A diferenza entre as cantidades determinadas pola aplicación do establecido no 
punto anterior minorarase no importe do valor anterior do elemento patrimonial e 
ao resultado aplicarase, en canto proceda, o coeficiente a que se refire a alínea c) 
do número 9 do artigo 15 do texto refundido da Lei do imposto sobre sociedades.

O importe que resulte das operacións descritas no parágrafo anterior 
minorarase no incremento neto de valor derivado das operacións de actualización 
previstas no Real decreto lei 7/1996 ou na Lei 16/2012; a diferenza positiva así 
determinada será o importe da depreciación monetaria a que fai referencia o 
número 9 do artigo 15 do texto refundido da Lei do imposto sobre sociedades.

Para determinar o valor anterior do elemento patrimonial actualizado tomaranse 
os valores que fosen considerados para os efectos de aplicar os coeficientes 
establecidos no número un.»
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Disposición derradeira cuarta. Título competencial.

Esta lei apróbase ao abeiro do disposto no artigo 149.1.6.ª e 14.ª da Constitución, que 
lle atribúe ao Estado a competencia en materia de lexislación mercantil e de facenda 
xeral, respectivamente.

Disposición derradeira quinta. Desenvolvemento regulamentario.

Habilítase o Goberno para que, no ámbito das súas competencias, dite as disposicións 
regulamentarias necesarias para o desenvolvemento e aplicación desta lei.

Disposición derradeira sexta. Entrada en vigor.

A presente lei entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no «Boletín Oficial 
del Estado».

Por tanto, mando a todos os españois, particulares e autoridades, que cumpran e 
fagan cumprir esta lei.

Madrid, 29 de outubro de 2013.

JUAN CARLOS R.

O presidente do Goberno,
MARIANO RAJOY BREY
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