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Navarra annex a la Llei 25/2003, per la qual s’aprova
la modificació del Conveni Econòmic entre l’Estat i la
Comunitat Foral de Navarra, s’arreplega com una com-
petència de la Comissió Coordinadora la d’acordar els
compromisos de co�aboració i coordinació en matèria
d’estabilitat pressupostària.

Per tant, i atés que en la citada llei s’ha concretat
l’aplicació a Navarra de la normativa d’estabilitat pres-
supostària, procedix donar una nova redacció al men-
cionat apartat 1 de la disposició final primera de la Llei
5/2001, com així es va acordar amb la Comunitat Foral
de Navarra en la Comissió Negociadora del Conveni Eco-
nòmic en sessió realitzada el 22 de gener del 2003.

Article únic.

Es dóna una nova redacció a l’apartat 1 de la dis-
posició final primera de la Llei Orgànica 5/2001, de
13 de desembre, complementària a la Llei General d’Es-
tabilitat Pressupostària, que quedarà redactat com
seguix:

«En virtut del seu règim foral, l’aplicació a la
Comunitat Foral de Navarra d’allò que disposa esta
llei es durà a terme, segons el que establix l’article
64 de la Llei Orgànica 13/1982, de 10 d’agost,
de Reintegració i Millorament del Règim Foral de
Navarra, segons el que disposa l’article 67.2.l) del
Conveni Econòmic entre l’Estat i la Comunitat Foral
de Navarra, aprovat per la Llei 28/1990, de 26
de desembre.»

Disposició final única.

La present llei orgànica entrarà en vigor l’endemà
de la seua publicació en el «Boletín Oficial del Estado»,
si bé produirà efectes des de l’1 de gener del 2003.

Per tant,
Mane a tots els espanyols, particulars i autoritats,

que guarden i facen guardar esta llei orgànica.

Madrid, 15 de juliol del 2003.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,
JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ

14188 LLEI 25/2003, de 15 de juliol, per la qual
s’aprova la modificació del Conveni Econòmic
entre l’Estat i la Comunitat Foral de Navarra.
(«BOE» 169, de 16-7-2003.)

JUAN CARLOS I

REI D’ESPANYA

A tots els que vegen i entenguen esta llei.
Sapieu: Que les Corts Generals han aprovat la llei

següent i jo la sancione.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Com a norma pactada, el vigent Conveni Econòmic
entre l’Estat i la Comunitat Foral de Navarra, aprovat
per Llei 28/1990, de 26 de desembre, és susceptible
de ser modificat en qualsevol moment per acord de les

dos parts dins del marc conformat per la disposició addi-
cional primera de la Constitució i l’article 45 de la Llei
Orgànica 13/1982, de 10 d’agost, de Reintegració i
Millorament del Règim Foral de Navarra.

A més, la disposició addicional tercera del conveni
econòmic preveu que, en cas de produir-se una reforma
substancial en l’ordenament jurídic tributari de l’Estat,
es procedirà per les dos Administracions, de comú acord,
a l’adaptació del referit conveni a les modificacions que
hagueren experimentat els tributs convinguts.

Recentment són dos les circumstàncies que han
determinat modificacions substancials en l’ordenament
jurídic tributari de l’Estat, que són: d’una banda, l’arti-
culació del principi de coresponsabilitat fiscal en l’àmbit
de les comunitats autònomes de règim comú, i això ha
determinat la introducció d’importants modificacions en
el règim dels tributs de l’Estat cedits a les dites comu-
nitats autònomes, modificacions dutes a terme per la
Llei Orgànica 7/2001, de 27 de desembre, i per la Llei
21/2001, de 27 de desembre; d’una altra, la creació
de l’Impost sobre les Vendes Detallistes de Determinats
Hidrocarburs, la implantació de les quals ha dut a terme
la Llei 24/2001, de 27 de desembre, de mesures fiscals,
administratives i de l’orde social.

Al seu torn, estes dos circumstàncies se situen en
un context de convenient generalització del procés d’a-
profundiment en l’autonomia tributària, la qual cosa
aconsella la introducció de les oportunes modificacions
en el conveni econòmic.

Per tot això, les dos Administracions, de comú acord,
han procedit a la reforma del conveni econòmic,
havent-se adoptat el corresponent Acord per la Comissió
Negociadora del Conveni Econòmic el 22 de gener
del 2003.

Article únic.

S’aprova la reforma del vigent Conveni Econòmic
entre l’Estat i la Comunitat Foral de Navarra, aprovat
per la Llei 28/1990, de 26 de desembre, i això conforme
al que establix l’article 45 de la Llei Orgànica 13/1982,
de 10 d’agost, de Reintegració i Millorament del Règim
Foral de Navarra, i en la disposició addicional tercera
del dit conveni econòmic. El text íntegre del Conveni
Econòmic entre l’Estat i la Comunitat Foral de Navarra,
una vegada modificat, figura com a annex a la present
llei.

Disposició addicional única.

Es dóna una nova redacció a l’apartat 1 de la dis-
posició final quinta de la Llei 18/2001, de 13 de desem-
bre, General d’Estabilitat Pressupostària, que quedarà
redactat com seguix:

«1. En virtut del seu règim foral, l’aplicació a
la Comunitat Foral de Navarra del que disposa esta
Llei es durà a terme, segons el que establix l’article
64 de la Llei Orgànica de Reintegració i Millorament
del Règim Foral de Navarra, conforme al que dis-
posa el Conveni Econòmic entre l’Estat i la Comu-
nitat Foral de Navarra.»

Disposició derogatòria única.

A partir de l’entrada en vigor d’esta llei queden dero-
gades totes les disposicions del mateix rang o d’un rang
inferior que s’oposen al seu contingut.

Disposició final única.

La present llei entrarà en vigor l’endemà de la seua
publicació en el «Boletín Oficial del Estado».
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ANNEX

ACORDS DE LA COMISSIÓ NEGOCIADORA
DEL CONVENI ECONÒMIC
ACTA NÚMERO 1/2003

Acord primer

Aprovar la reforma del Conveni Econòmic entre l’Estat
i la Comunitat Foral de Navarra, en els termes següents:

la nova redacció que ha de donar-se als articles 2n,
3r, 7m, 8u, 9é, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 28 29, 30, 31, 32, 34, 35,
36, 38, 40, 45, 48 i 61; disposicions addicionals primera,
segona, quarta i sexta; disposicions transitòries primera,
tercera, quarta, quinta, sexta i octava; disposició final,
i disposició derogatòria;

l’addició dels articles 62 (antic 56), 63 (antic 57),
64 (antic 58), 65 (antic 59), 66 (antic 60) i 67, i les
disposicions addicionals sèptima i octava;

la nova numeració dels articles 18, 20, 27, 33, 37,
39, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54
i 55, que passen, respectivament, a 20, 22, 32, 39,
42, 44, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59,
60 i 61, i de la disposició transitòria quarta, que passa
a transitòria segona, i

la supressió de les disposicions transitòries novena
i desena.

Acord segon

Com a conseqüència de la incorporació de les modi-
ficacions arreplegades en el número anterior, el text ínte-
gre del conveni econòmic resultant figura en el document
annex I a la present acta.

CONVENI ECONÒMIC ENTRE L’ESTAT
I LA COMUNITAT FORAL DE NAVARRA

TÍTOL PRELIMINAR

Disposicions generals

Article 1. Potestats de Navarra.

En virtut del seu règim foral Navarra té potestat per
a mantindre, establir i regular el seu propi règim tributari.
En l’exercici de la seua activitat financera corresponen
a Navarra les competències que se li reconeixen en la
Llei Orgànica de Reintegració i Millorament del Règim
Foral de Navarra.

Article 2. Potestat tributària.

1. En l’exercici de la potestat tributària a què es
referix l’article anterior, la Comunitat Foral de Navarra
haurà de respectar:

a) Els criteris d’harmonització del règim tributari de
Navarra amb el règim general de l’Estat establits en este
conveni econòmic.

b) Les competències que, conforme al que disposa
el present conveni econòmic, corresponguen a l’Estat.

c) Els tractats o convenis internacionals subscrits
per l’Estat, en especial els firmats per a evitar la doble
imposició, així com les normes d’harmonització fiscal de
la Unió Europea, havent d’assumir les devolucions que
corresponga practicar com a conseqüència de l’aplicació
de tals convenis i normes.

d) El principi de solidaritat a què es referix l’article
1r de la Llei Orgànica de Reintegració i Millorament del
Règim Foral de Navarra.

e) Les institucions, facultats i competències de l’Es-
tat inherents a la unitat constitucional, segons el que
disposa l’article 2n de la Llei Orgànica de Reintegració
i Millorament del Règim Foral de Navarra.

2. La Comunitat Foral de Navarra podrà establir tri-
buts distints dels convinguts respectant els principis esta-
blits en l’apartat 1 anterior i els criteris d’harmonització
arreplegats en l’article 7m d’este conveni.

Article 3. Competències exclusives de l’Estat.

1. Correspondrà, en tot cas, a l’Estat la regulació,
gestió, liquidació, recaptació, inspecció i revisió dels drets
d’importació i els gravàmens a la importació en els Impos-
tos Especials i en l’Impost sobre el Valor Afegit.

2. En quedarà sempre exceptuada l’alta inspecció
de l’Estat, en garantia de les facultats que se li reserven
en el present conveni econòmic.

Article 4. Facultats i prerrogatives de la Hisenda Pública
de Navarra.

Per a l’exacció, gestió, liquidació, recaptació, inspec-
ció i revisió dels tributs propis de la Comunitat Foral,
la Hisenda Pública de Navarra ostentarà les mateixes
facultats i prerrogatives que té reconegudes la Hisenda
Pública de l’Estat.

Article 5. Coordinació.

1. L’Estat i la Comunitat Foral de Navarra co�abo-
raran en l’aplicació dels seus respectius règims tributaris
i, amb este fi, es facilitaran mútuament les informacions
i ajudes necessàries.

2. L’Estat arbitrarà els mecanismes que permeten
la co�aboració de la Comunitat Foral de Navarra en els
acords internacionals que incidisquen en l’aplicació del
present conveni econòmic.

Article 6. Modificació.

Qualsevol modificació d’este conveni econòmic haurà
d’ajustar-se al mateix procediment seguit per a la seua
elaboració i aprovació.

El mateix procediment haurà de seguir-se per a har-
monitzar el règim tributari de Navarra amb els nous tri-
buts que l’Estat puga establir en el futur.

TÍTOL I

Harmonització tributària

CAPÍTOL I

Normes comunes

Article 7. Criteris generals d’harmonització.

La Comunitat Foral de Navarra, en l’elaboració de
la normativa tributària:

a) S’adequarà a la Llei General Tributària quant a
terminologia i conceptes, sense perjuí de les peculiaritats
establides en el present conveni.

b) Establirà i mantindrà una pressió fiscal efectiva
global, equivalent a l’existent en la resta de l’Estat.
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c) Respectarà i garantirà la llibertat de circulació i
establiment de les persones i la lliure circulació de béns,
capitals i servicis en tot el territori espanyol, sense que
es produïsquen efectes discriminatoris.

d) Utilitzarà la mateixa classificació d’activitats
ramaderes, mineres, industrials, comercials, de servicis,
professionals i artístiques que en territori comú, sense
perjuí del major desglossament que en puga dur a terme
la Comunitat Foral.

Article 8. Domicili fiscal i residència habitual.

1. Als efectes d’este conveni s’entendran domici-
liades fiscalment a Navarra:

a) Les persones físiques que tinguen la seua resi-
dència habitual en territori navarrés.

b) Les persones jurídiques que tinguen a Navarra
el seu domicili social, sempre que hi estiga efectivament
centralitzada la seua gestió administrativa i la direcció
dels seus negocis. En qualsevol altre cas, quan es realitze
a Navarra la dita gestió i direcció. En els supòsits en
què no puga establir-se el lloc del domicili d’acord amb
estos criteris, caldrà ajustar-se al territori on radique el
major valor del seu immobilitzat.

c) Els ens sense personalitat jurídica quan la seua
gestió i direcció s’efectue a Navarra. Si amb este criteri
fóra impossible determinar el seu domicili fiscal, caldrà
ajustar-se al territori on radique el major valor del seu
immobilitzat.

d) Els establiments permanents quan la seua gestió
administrativa i la direcció dels seus negocis s’efectuen
a Navarra. En els supòsits en què no puga establir-se
el lloc del domicili d’acord amb este criteri, caldrà ajus-
tar-se al territori on radique el major valor del seu immo-
bilitzat.

2. Als efectes d’este conveni, s’entendrà que les per-
sones físiques residents en territori espanyol tenen la
seua residència habitual en territori navarrés, aplicant
successivament les regles següents:

1a. Quan romanguen en el dit territori el nombre
més gran de dies:

a) Del període impositiu, en l’Impost sobre la Renda
de les Persones Físiques.

b) De l’any immediat anterior, comptat de data a
data, que finalitze el dia anterior al de meritació, en l’Im-
post sobre Successions i Donacions, en l’Impost sobre
Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats
i en l’Impost Especial sobre Determinats Mitjans de
Transport.

Per a determinar el període de permanència es com-
putaran les absències temporals.

Excepte prova en contra, es considerarà que una per-
sona física roman en territori navarrés quan hi radique
la seua vivenda habitual.

2a. Quan tinguen en este territori el seu principal
centre d’interessos, considerant-se com a tal el territori
on obtinguen la major part de la base imposable de
l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques,
excloent-se, a estos efectes, els rendiments i increments
de patrimoni derivats del capital mobiliari.

3a. Quan siga este el territori de la seua última resi-
dència declarada als efectes de l’Impost sobre la Renda
de les Persones Físiques.

3. Així mateix es considerarà que tenen la seua resi-
dència habitual en territori navarrés:

a) Les persones físiques residents en territori espa-
nyol, que no romanguen en el dit territori més de 183
dies durant l’any natural, quan a Navarra radique el nucli

principal o la base de les seues activitats empresarials
o professionals o dels seus interessos econòmics.

b) Quan es presumisca que una persona física és
resident en territori espanyol, per tindre la seua resi-
dència habitual a Navarra el seu cònjuge no separat legal-
ment i els fills menors d’edat que depenguen d’aquell.

CAPÍTOL II

Impostos directes

SECCIÓ 1a. IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES

Article 9. Exacció per la Comunitat Foral de Navarra.

1. Correspon a la Comunitat Foral l’exacció de l’Im-
post sobre la Renda de les Persones Físiques dels sub-
jectes passius que tinguen la seua residència habitual
a Navarra.

2. Quan no tots els subjectes passius integrats en
una unitat familiar tingueren la seua residència habitual
en territori navarrés i optaren per la tributació conjunta,
correspondrà a la Comunitat Foral l’exacció de l’Impost
si en el seu territori residix el membre de la dita unitat
amb major base liquidable, calculada conforme a la seua
respectiva normativa.

Article 10. Retencions i ingressos a compte per ren-
diments del treball.

1. Les retencions i ingressos a compte sobre ren-
diments del treball, en concepte de pagament a compte
de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques,
s’exigiran, conforme a la seua pròpia normativa, per la
Comunitat Foral quan corresponguen als que a conti-
nuació s’assenyalen:

a) Els procedents de treballs o servicis que es pres-
ten a Navarra.

En el cas que els treballs o servicis es presten en
territori comú i navarrés, es presumirà, excepte prova
en contra, que els servicis es presten a Navarra, quan
s’ubique en este territori el centre de treball a què estiga
adscrit el treballador.

b) Les retribucions corresponents als funcionaris i
empleats en règim de contractació laboral o adminis-
trativa de la Comunitat Foral i de les entitats locals de
Navarra i dels seus organismes autònoms.

c) Els rendiments dels treballadors d’empreses de
transport que realitzen el seu treball en ruta, quan l’em-
presa pagadora tinga el seu domicili fiscal a Navarra.

d) Les pensions, incloses aquelles el dret de les
quals haguera sigut generat per una persona distinta
del perceptor, i havers passius, abonats per la Comunitat
Foral i entitats locals de Navarra.

e) Les pensions, havers passius i prestacions per-
cebudes dels Règims Públics de la Seguretat Social i
Classes passives, Institut Nacional d’Ocupació, Mutua-
litats, Fons de Promoció d’Ocupació, Plans de Pensions,
Entitats de Previsió Social Voluntària, així com les pres-
tacions passives d’empreses i altres entitats, quan el per-
ceptor tinga la seua residència habitual a Navarra.

f) Les retribucions que, en la seua condició de tals,
perceben els presidents i vocals dels consells d’admi-
nistració i juntes que actuen en representació seua en
qualsevol classe d’entitats, quan l’entitat pagadora tri-
bute exclusivament a la Comunitat Foral per l’Impost
sobre Societats.

Quan l’entitat pagadora siga subjecte passiu de l’Im-
post sobre Societats exigible per l’Estat i la Comunitat
Foral, la retenció correspondrà a les dos Administracions
en proporció al volum d’operacions efectuat en cada
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territori, conforme al que preveu l’article 21 d’este con-
veni. Estes retencions s’exigiran, conforme a la normativa
foral o comuna, segons que a l’entitat pagadora li resulte
d’aplicació la normativa foral o comú de l’Impost sobre
Societats, i la inspecció es realitzarà pels òrgans de l’Ad-
ministració que corresponga per aplicació d’este mateix
criteri. No obstant això, les normes relatives al lloc, forma
i termini de presentació de les corresponents declara-
cions-liquidacions seran les establides per l’Administra-
ció competent per a la seua exacció.

2. Correspondran a l’Administració de l’Estat les
retencions relatives a les retribucions, tant actives com
passives, incloses les pensions generades per persona
distinta del perceptor, satisfetes per aquella als funcio-
naris i empleats en règim de contractació laboral o admi-
nistrativa, de l’Estat.

S’exceptuen del que disposa el paràgraf anterior els
funcionaris i empleats d’organismes autònoms i entitats
públiques empresarials.

3. L’import de les retencions que, en virtut del que
disposa el paràgraf b) de l’apartat 1 i en l’apartat 2 d’este
article, corresponguen a una o altra Administració serà
tingut en compte als efectes de l’aportació econòmica.

Article 11. Retencions i ingressos a compte per ren-
diments d’activitats empresarials i professionals.

S’exigiran per la Comunitat Foral, conforme a la seua
pròpia normativa, les retencions i ingressos a compte
relatiu a activitats empresarials i professionals quan la
persona o entitat obligada a efectuar la retenció o ingrés
a compte tinga el seu domicili fiscal en territori navarrés.

En qualsevol cas, estes retencions i ingressos a comp-
te s’exigiran per l’Administració de l’Estat o per la de
la Comunitat Foral quan corresponga a rendiments satis-
fets per estes.

Article 12. Retencions i ingressos a compte per ren-
diments del capital mobiliari.

1. Les retencions i ingressos a compte relatiu a ren-
diments del capital mobiliari, excepte els supòsits pre-
vistos en l’apartat 2 d’este article, s’exigiran per la Comu-
nitat Foral, conforme a la seua pròpia normativa, quan
la retenció o l’ingrés a compte es realitzen per subjectes
passius de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físi-
ques que tributen a Navarra o per entitats que tributen
exclusivament a esta per l’Impost sobre Societats.

Tractant-se de subjectes passius de l’Impost sobre
Societats exigible per l’Estat i per la Comunitat Foral,
la retenció correspondrà a les dos Administracions en
proporció al volum d’operacions efectuat en cada terri-
tori, conforme al que preveu l’article 21 d’este conveni.
Estes retencions s’exigiran conforme a la normativa foral
o comuna, segons que a l’entitat retenidora li resulte
d’aplicació la normativa foral o comuna de l’Impost sobre
Societats, i la inspecció es realitzarà pels òrgans de l’Ad-
ministració que corresponga per aplicació d’este mateix
criteri. No obstant això, les normes relatives al lloc, forma
i termini de presentació de les corresponents declara-
cions-liquidacions seran les establides per l’Administra-
ció competent per a la seua exacció.

2. Així mateix, correspondran a la Comunitat Foral,
conforme a la seua pròpia normativa, les retencions i
ingressos a compte dels rendiments següents:

a) Els satisfets per la Comunitat Foral, entitats locals
i la resta d’ens de l’Administració territorial i institucional
de Navarra.

b) Els interessos i la resta de contraprestacions d’o-
peracions passives dels bancs, caixes d’estalvis, coope-
ratives de crèdit i la resta d’entitats o institucions finan-
ceres, així com de les efectuades en qualsevol altre esta-

bliment de crèdit, quan el perceptor del rendiment tinga
el seu domicili fiscal a Navarra.

c) Els derivats d’operacions de capitalització i de
contractes d’assegurances de vida o invalidesa, quan
el beneficiari d’estos o l’acceptant de l’assegurança en
cas de rescat tinga el seu domicili fiscal a Navarra.

d) Les rendes vitalícies i altres de temporals que
tinguen per causa la imposició de capitals, quan el bene-
ficiari d’estes tinga el seu domicili fiscal a Navarra.

e) Els rendiments procedents de la propietat in-
te�ectual quan no siga subjecte passiu l’autor, així com
en qualsevol cas els de la propietat industrial i de la
prestació d’assistència tècnica, quan la persona o entitat
que els satisfaça es trobe domiciliada fiscalment a
Navarra.

f) Els procedents de l’arrendament de béns, drets,
negocis o mines i anàlegs, quan estiguen situats en terri-
tori navarrés.

3. Correspondran, en tot cas, a l’Administració de
l’Estat les retencions i ingressos a compte corresponent
als rendiments satisfets per esta, així com per les comu-
nitats autònomes, corporacions de territori comú i la res-
ta d’ens de les seues Administracions territorials i ins-
titucionals.

Article 13. Altres pagaments a compte.

1. Les retencions i ingressos a compte correspo-
nents a rendiments derivats de l’arrendament i subarren-
dament de béns immobles s’exigiran, conforme a la seua
pròpia normativa, per la Comunitat Foral, quan l’obligat
a retindre o a ingressar a compte tinga el seu domicili
fiscal a Navarra.

2. Les retencions i ingressos a compte per quan-
titats abonades a entitats i que, en virtut del règim d’im-
putació de rendes, hagen d’imputar-se a contribuents
de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques s’exi-
giran, conforme a la seua respectiva normativa, per l’Ad-
ministració del territori en què l’obligat a retindre o
ingressar a compte tinga el seu domicili fiscal.

Article 14. Retencions i ingressos a compte per deter-
minats increments de patrimoni.

1. Les retencions i ingressos a compte relatius als
increments de patrimoni derivats de la transmissió o
reembossament d’accions i participacions d’institucions
d’inversió co�ectiva s’exigiran, conforme a la seua pròpia
normativa, per la Comunitat Foral quan l’accionista o
partícip tinga el seu domicili fiscal a Navarra.

2. Les retencions i ingressos a compte correspo-
nents a premis que s’entreguen com a conseqüència
de la participació en jocs, concursos, rifes o combina-
cions aleatòries, estiguen o no vinculats a l’oferta, pro-
moció o venda de determinats béns, productes o servicis,
s’exigiran, conforme a la seua pròpia normativa, per la
Comunitat Foral quan el pagador d’estos tinga el seu
domicili fiscal en territori navarrés. En qualsevol cas, s’exi-
giran per l’Administració de l’Estat o per la Comunitat
Foral quan corresponguen a premis satisfets per estes.

Article 15. Pagaments fraccionats.

Els pagaments fraccionats a compte de l’Impost sobre
la Renda de les Persones Físiques s’exigiran, conforme
a la seua respectiva normativa, per l’Administració que
resulte competent per a l’exacció del dit impost, d’acord
amb les normes de l’article 9 d’este conveni.



692 Dilluns 1 setembre 2003 Suplement núm. 4

Article 16. Eficàcia dels pagaments a compte. Reten-
cions i ingressos a compte corresponents a les dos
Administracions.

1. Als efectes de la liquidació de l’Impost sobre la
Renda del perceptor, tindran validesa respecte d’este
els pagaments a compte que s’hagen realitzat en un
o altre territori, sense que això implique, en el cas que
estos s’hagueren ingressat en una Administració no com-
petent, la renúncia de l’altra a la percepció de la quantitat
a què tinguera dret, i es podrà reclamar a l’Administració
en què s’haguera ingressat indegudament.

2. Quan, segons el que establixen els articles 10,
12, 25 i 30 d’este conveni, les retencions i els ingressos
a compte corresponguen a les dos Administracions en
funció del volum d’operacions, s’aplicarà la proporció
determinada en l’última declaració-liquidació efectuada
per l’Impost sobre Societats, sense que siga procedent
realitzar una regularització final.

No obstant el que establix el paràgraf anterior, en
el primer exercici de l’activitat, la distribució que, si és
el cas, corresponga entre les dos Administracions s’e-
fectuarà en funció de les operacions que es prevegen
realitzar en cada territori, sense perjuí de la regularització
final corresponent.

SECCIÓ 2a. IMPOST SOBRE EL PATRIMONI

Article 17. Exacció per la Comunitat Foral de Navarra.

1. Correspondrà a la Comunitat Foral l’exacció de
l’Impost sobre el Patrimoni en els mateixos supòsits en
què siga competent per a l’exacció de l’Impost sobre
la Renda de les Persones Físiques, amb independència
del lloc on radiquen els béns o puguen exercitar-se els
drets.

2. Tractant-se de subjectes passius per obligació
real de contribuir, serà competent la Comunitat Foral
per a l’exacció de l’impost quan el major valor de béns
i drets corresponga als que radiquen en territori navarrés
o hagen d’exercir-se o complir-se en el dit territori.

Quan el no resident que haguera tingut la seua última
residència a Navarra opte per tributar conforme a l’o-
bligació personal, podrà fer-ho en territori comú o foral
conforme a la seua respectiva normativa.

SECCIÓ 3a. IMPOST SOBRE SOCIETATS

Article 18. Normativa aplicable.

1. Els subjectes passius que tributen exclusivament
a la Comunitat Foral de Navarra, d’acord amb els criteris
que s’assenyalen en l’article següent, aplicaran la nor-
mativa foral navarresa.

2. Els subjectes passius que tributen conjuntament
a les dos Administracions aplicaran la normativa corres-
ponent a l’Administració del seu domicili fiscal. No obs-
tant, els subjectes passius que tenint el seu domicili fiscal
a Navarra hagueren realitzat en l’exercici anterior en terri-
tori de règim comú el 75 per cent o més de les seues
operacions totals, d’acord amb els punts de connexió
que s’establixen en els articles 19, 20 i 21 següents,
quedaran sotmesos a la normativa de l’Estat.

Article 19. Exacció de l’impost.

1. Correspon a la Comunitat Foral de Navarra l’exac-
ció de l’Impost sobre Societats dels subjectes passius
següents:

a) Els que tinguen el seu domicili fiscal a Navarra
i el seu volum total d’operacions en l’exercici anterior
no haguera excedit de sis milions d’euros.

b) Els que operen exclusivament en territori
navarrés i el seu volum total d’operacions en l’exercici
anterior haguera excedit de sis milions d’euros, siga quin
siga el lloc en què tinguen el seu domicili fiscal.

2. Els subjectes passius que operen en ambdós terri-
toris i el volum total d’operacions dels quals en l’exercici
anterior haguera excedit de sis milions d’euros, tributaran
conjuntament a les dos Administracions, siga quin siga
el lloc en què tinguen el seu domicili fiscal. La tributació
s’efectuarà en proporció al volum d’operacions realitzat
en cada territori durant l’exercici, determinat d’acord amb
els punts de connexió que s’establixen en els articles
20 i 21 següents.

3. Als efectes del que disposen els apartats 1 i 2
anteriors, en el supòsit d’inici de l’activitat, per al còmput
de la xifra de sis milions d’euros caldrà ajustar-se al volum
de les operacions realitzades en l’exercici inicial.

Fins que es coneguen el volum i el lloc de realització
de les operacions a què es referix el paràgraf anterior,
es prendran com a tals, a tots els efectes, els que el
subjecte passiu estime en funció de les operacions que
preveja realitzar durant l’exercici d’inici de l’activitat.

4. En el cas que l’exercici tinguera una duració infe-
rior a l’any, per al còmput de la xifra de sis milions d’euros,
les operacions realitzades s’elevaran a l’any.

5. S’entendrà com a volum d’operacions l’import
total de les contraprestacions, exclòs l’Impost sobre el
Valor Afegit i el recàrrec d’equivalència, si és el cas,
obtingut pel subjecte passiu en les entregues de béns
i prestacions de servicis realitzades en la seua activitat.

Article 20. Operacions en un o altre territori.

Als efectes previstos en l’article anterior, s’entendrà
que un subjecte passiu opera en un o altre territori quan,
d’acord amb els criteris establits en l’article següent, hi
realitze entregues de béns o prestacions de servicis.

Tindran la consideració d’entregues de béns i pres-
tacions de servicis les operacions definides com a tals
en la legislació reguladora de l’Impost sobre el Valor
Afegit.

Article 21. Lloc de realització de les operacions.

S’entendran realitzades a Navarra les operacions
següents:

A) Entregues de béns.

1r. Les entregues de béns mobles corporals fabri-
cats o transformats per qui efectua l’entrega, quan els
centres fabrils o de transformació del subjecte passiu
estiguen situats en territori navarrés.

Quan el mateix subjecte passiu tinga centres fabrils
o de transformació en territori navarrés i comú, si l’últim
procés de fabricació o transformació dels béns entregats
té lloc a Navarra.

2n. Si es tracta d’entregues amb insta�ació d’ele-
ments industrials fora de Navarra, s’entendran realitza-
des en territori navarrés si els treballs de preparació i
fabricació s’efectuen en el dit territori i el cost de la
insta�ació o muntatge no excedix del 15 per cent del
total de la contraprestació.

Correlativament, no s’entendran realitzades en terri-
tori navarrés les entregues d’elements industrials amb
insta�ació en el dit territori, si els treballs de preparació
i fabricació dels dits elements s’efectuen en territori
comú i el cost de la insta�ació o muntatge no excedix
del 15 per cent del total de la contraprestació.

3r. Les entregues realitzades pels productors d’e-
nergia elèctrica, quan radiquen en territori navarrés els
centres generadors d’esta.
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4t. Les altres entregues de béns mobles corporals,
quan es realitze des de territori navarrés la posada a
disposició de l’adquirent. Quan els béns hagen de ser
objecte de transport per a la seua posada a disposició
de l’adquirent, les entregues s’entendran realitzades en
el lloc en què es troben aquells al temps d’iniciar-se
l’expedició o el transport.

5t. Les entregues de béns immobles quan estiguen
situats en territori navarrés.

B) Prestacions de servicis.

1r. Les prestacions de servicis s’entendran realitza-
des a Navarra quan s’efectuen des del dit territori.

2n. S’exceptuen del que disposa l’apartat anterior
les prestacions directament relacionades amb béns
immobles, les quals s’entendran realitzades a Navarra
quan estos béns radiquen en territori navarrés.

3r. Així mateix, s’exceptuen del que disposen els
apartats anteriors les operacions d’assegurança i capi-
talització, respecte de les quals s’aplicaran les regles
contingudes en l’article 37 d’este Conveni Econòmic.

C) No obstant el que disposen les lletres A) i B)
anteriors, s’entendran realitzades a Navarra les opera-
cions que a continuació s’especifiquen, quan el subjecte
passiu que les realitze tinga el seu domicili fiscal en
territori navarrés:

1r. Les entregues realitzades per explotacions agrí-
coles, forestals, ramaderes o pesqueres i armadors de
barcos de pesca, de productes naturals no sotmesos
a processos de transformació que procedisquen direc-
tament dels seus cultius, explotacions o captures.

2n. Els servicis de transport, inclús els de mudança,
remolc i grua.

3r. Els arrendaments de mitjans de transport.

D) Les operacions que, d’acord amb els criteris esta-
blits en este article, es consideren realitzades en l’es-
tranger s’atribuiran, si és el cas, a una o altra Admi-
nistració en igual proporció que la resta de les opera-
cions.

E) Les entitats que no realitzen les operacions pre-
vistes en l’article anterior tributaran a Navarra quan tin-
guen el seu domicili fiscal en territori navarrés.

Article 22. Gestió de l’impost en els supòsits de tri-
butació a les dos Administracions.

En relació amb la gestió de l’impost, en els casos
de tributació a les dos Administracions, s’aplicaran les
regles següents:

1a. El resultat de les liquidacions de l’impost s’im-
putarà a les Administracions de l’Estat i de Navarra en
proporció al volum d’operacions realitzades en l’un i l’al-
tre territori, en cada període impositiu, d’acord amb el
que establixen els articles 20 i 21 d’este conveni.

2a. Els subjectes passius que hagen de tributar a
les dos Administracions presentaran en la Delegació d’Hi-
senda que corresponga i en l’Administració de la Comu-
nitat Foral de Navarra, dins dels terminis i amb les for-
malitats reglamentàries, els documents que determinen
les disposicions vigents i les declaracions-liquidacions
procedents, en les quals constaran, en tot cas, la pro-
porció aplicable i les quotes o devolucions que resulten
davant de cada una de les Administracions.

3a. Les devolucions que siguen procedents seran
efectuades per les respectives Administracions en la pro-
porció que a cada una li corresponga.

Article 23. Inspecció.

La inspecció es realitzarà d’acord amb els criteris
següents:

1r. La inspecció dels subjectes passius que hagen
de tributar exclusivament a l’Administració de la Comu-
nitat Foral de Navarra o a l’Administració de l’Estat, es
durà a terme per la inspecció dels tributs de cada una
d’estes.

2n. La inspecció dels subjectes passius que hagen
de tributar a les dos Administracions es realitzarà d’acord
amb les regles següents:

1a. Si els subjectes passius tenen el seu domicili
fiscal en territori comú, la inspecció serà realitzada pels
òrgans de l’Administració de l’Estat, que regularitzaran
la situació tributària del subjecte passiu, incloent-hi la
proporció de tributació que corresponga a les dos Admi-
nistracions competents.

2a. Si els subjectes passius tenen el seu domicili
fiscal en territori navarrés, la inspecció serà realitzada
pels òrgans competents de l’Administració de la Comu-
nitat Foral de Navarra, sense perjuí de la co�aboració
de l’Administració de l’Estat, i produirà efectes davant
de les Administracions competents, incloent-hi la pro-
porció de tributació que corresponga a estes.

En el cas que el subjecte passiu haguera realitzat
en l’exercici anterior en territori de règim comú el 75
per cent o més de les seues operacions totals, d’acord
amb els punts de connexió que s’establixen en els articles
19, 20 i 21 anteriors, serà competent l’Administració
de l’Estat, sense perjuí de la co�aboració de l’Adminis-
tració de la Comunitat Foral.

3a. Les actuacions inspectores s’ajustaran a la nor-
mativa de l’Administració competent, d’acord amb el que
preveuen les regles anteriors.

Si com a conseqüència de les dites actuacions resul-
tara un deute a ingressar o una quantitat a tornar que
corresponga a les dos Administracions, el cobrament
o pagament corresponent serà efectuat per l’Adminis-
tració actuant, sense perjuí de les compensacions que
entre aquelles corresponguen. L’Administració compe-
tent comunicarà els resultats de les seues actuacions
a l’Administració afectada. A estos efectes s’establirà
un procediment perquè el deute resultant de les actua-
cions de comprovació i investigació siga percebut per
l’Administració a què corresponga.

4a. El que establixen les regles anteriors s’entendrà
sense perjuí de les facultats que corresponen en el seu
territori a l’Administració de la Comunitat Foral de
Navarra en matèria de comprovació i investigació, sense
que les seues actuacions puguen tindre efectes econò-
mics davant dels contribuents en relació amb les liqui-
dacions definitives practicades com a conseqüència d’ac-
tuacions dels òrgans de les Administracions competents.

5a. Les proporcions fixades en les comprovacions
per l’Administració competent produiran efectes davant
del subjecte passiu en relació amb les obligacions liqui-
dades, sense perjuí del que, amb posterioritat a les dites
comprovacions, s’acorden amb caràcter definitiu entre
les dos Administracions.

Article 24. Pagament a compte de l’impost en els supò-
sits de tributació a les dos Administracions.

1. Els subjectes passius que hagen de tributar a les
dos Administracions ingressaran en estes el pagament
a compte de l’impost quan aquell siga exigible, en pro-
porció al volum d’operacions realitzat en cada territori.
A estos efectes, s’aplicarà la proporció determinada en
l’última declaració liquidació de l’impost.

No obstant el que disposa el paràgraf anterior, podrà
aplicar-se, després de comunicar-ho a la Comissió Coor-
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dinadora, una proporció diferent en els supòsits
següents:

a) Fusió, escissió, aportació d’actius i canvi de
valors.

b) Inici, cessament, ampliació o reducció d’activitat
en territori comú o foral que implique una variació sig-
nificativa de la proporció calculada segons el criteri espe-
cificat en el primer paràgraf d’este número.

En tot cas, es considerarà que la variació és signi-
ficativa quan supose l’alteració de 15 o més punts per-
centuals en la proporció aplicable a qualsevol dels terri-
toris.

2. El pagament a compte efectivament satisfet a
cada Administració es deduirà de la part de la quota
que corresponga a cada una d’estes.

Article 25. Retencions en la font i ingressos a compte
de l’Impost sobre Societats.

S’aplicaran a les retencions en la font i ingressos a
compte de l’Impost sobre Societats els criteris establits
a l’efecte en el present conveni per a l’Impost sobre
la Renda de les Persones Físiques, així com el que preveu
l’article 16 respecte de l’eficàcia dels pagaments a comp-
te realitzat en una o altra Administració.

Article 26. Entitats en règim d’imputació i atribució de
rendes.

1. A les entitats en règim d’imputació de rendes
se’ls aplicaran les normes establides en els articles ante-
riors. Per a l’exacció de l’Impost corresponent a les ren-
des imputades als seus socis es tindran en compte les
normes de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físi-
ques, de l’Impost sobre la Renda de no Residents o de
l’Impost sobre Societats, segons l’impost pel qual tri-
buten.

2. En els supòsits d’atribució de rendes, la gestió
i inspecció dels ens sotmesos al dit règim correspondrà
a l’Administració del seu domicili fiscal.

Per a l’exacció de la renda atribuïda als seus socis,
comuners o partícips s’aplicaran les normes de l’Impost
sobre la Renda de les Persones Físiques, Impost sobre
la Renda de no Residents o de l’Impost sobre Societats,
segons l’impost pel qual tributen.

Article 27. Règim tributari de les agrupacions, unions
temporals i grups fiscals.

1. El règim tributari de les agrupacions d’interés eco-
nòmic i unions temporals d’empreses correspondrà a
Navarra quan la totalitat de les entitats que les integren
estiguen sotmeses a normativa foral.

Estes entitats imputaran als seus socis la part corres-
ponent de l’import de les operacions realitzades en l’un
i l’altre territori, que serà tinguda en compte per estos
per a determinar la proporció de les seues operacions.

2. Per a determinar la tributació dels grups fiscals
s’aplicaran les regles següents:

1a. El règim de consolidació fiscal serà el corres-
ponent al de la Comunitat Foral quan la societat domi-
nant i totes les dependents estigueren subjectes a nor-
mativa foral en règim de tributació individual. A estos
efectes, la societat dominant podrà excloure del grup
les dependents que estigueren subjectes a normativa
comuna, les quals tributaran individualment a tots els
efectes conforme a allò que s’ha assenyalat en els articles
anteriors.

En tot cas, s’aplicarà idèntica normativa a l’establida
en cada moment per l’Estat per a la definició de grup

fiscal, societat dominant, societats dependents, grau de
domini i operacions internes del grup.

2a. En els altres casos, incloent-hi els supòsits en
què els grups fiscals a què es referix la regla anterior
no excloguen les societats dependents que estigueren
subjectes a normativa comuna, el règim de tributació
consolidada serà el corresponent al de l’Administració
de l’Estat.

3. Per a l’aplicació del règim de consolidació fiscal
dels grups fiscals que tributen a les dos Administracions
se seguiran les regles següents:

1a. Les societats integrants del grup fiscal presen-
taran, de conformitat amb les normes generals, la decla-
ració establida per al règim de tributació individual.

Sense perjuí del que disposa el paràgraf anterior, la
societat dominant presentarà a cada una de les Admi-
nistracions els estats comptables consolidats del grup
fiscal.

2a. El grup fiscal tributarà a una i altra Administració
en funció del volum d’operacions realitzat en l’un i l’altre
territori.

A estos efectes, el volum d’operacions realitzat en
cada territori estarà constituït per la suma o agregació
de les operacions que cada una de les societats inte-
grants del grup fiscal efectuen en este, abans de les
eliminacions intergrup que siguen procedents.

SECCIÓ 4a. IMPOST SOBRE LA RENDA DE NO RESIDENTS

Article 28. Normativa aplicable i exacció de l’Impost.

1. En l’exacció de l’Impost sobre la Renda de no
Residents, la Comunitat Foral aplicarà normes substan-
tives i formals del mateix contingut que les establides
en cada moment per l’Estat. No obstant, l’Administració
de la Comunitat Foral podrà aprovar els models de decla-
ració i ingrés, que contindran, almenys, les mateixes
dades que les del territori comú, i assenyalar terminis
d’ingrés per a cada període de liquidació, que no diferiran
substancialment dels establits per l’Administració de
l’Estat.

No obstant això, als establiments permanents domi-
ciliats a Navarra de persones o entitats residents en l’es-
tranger se’ls s’aplicarà la normativa foral de l’Impost
sobre Societats, d’acord amb el que establix l’article 18.

Quan el contribuent exercite l’opció de tributació per
l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques per
complir els requisits previstos en la normativa reguladora
de l’Impost sobre la Renda de no Residents, als efectes
de l’aplicació del règim opcional serà tinguda en compte
la normativa foral, sempre que els rendiments del treball
i d’activitats empresarials o professionals obtinguts en
territori navarrés representen la major part de la renda
total obtinguda a Espanya. En el cas que el contribuent
tinga dret a la devolució, esta serà satisfeta per la Comu-
nitat Foral, amb independència del lloc d’obtenció de
les rendes dins del territori espanyol.

2. L’exacció de l’Impost s’ajustarà a les regles
següents:

a) Quan es graven rendes obtingudes sense media-
ció d’establiment permanent, l’exacció de l’Impost
correspondrà a la Comunitat Foral en el cas que les ren-
des s’entenguen obtingudes o produïdes a Navarra per
aplicació dels criteris establits en l’article 29 d’este con-
veni econòmic.

b) Quan es graven rendes obtingudes per mitjà d’es-
tabliment permanent, l’exacció de l’Impost correspondrà
a una o altra Administració, o a ambdós conjuntament,
conforme a les normes contingudes en l’article 19.
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c) L’exacció del Gravamen Especial sobre Béns
Immobles d’Entitats no Residents correspondrà a l’Ad-
ministració de l’Estat o a la de la Comunitat Foral, segons
que el bé immoble gravat radique en territori comú o
navarrés.

Article 29. Rendes obtingudes en territori navarrés per
residents en l’estranger.

1. Als efectes del que preveu este conveni econò-
mic, es consideraran rendes obtingudes o produïdes en
territori navarrés per residents en l’estranger les
següents:

a) Les rendes, siga quina siga la seua classe, obtin-
gudes per mitjà d’establiments permanents, conforme
a les regles contingudes en l’article 19 del present con-
veni econòmic.

b) Les rendes d’explotacions econòmiques obtingu-
des sense mediació d’establiment permanent quan les
activitats es realitzen en territori navarrés.

c) Les rendes derivades de prestacions de servicis,
com ara la realització d’estudis, projectes, assistència
tècnica, suport a la gestió, així com de servicis profes-
sionals, quan la prestació es realitze o s’utilitze en territori
navarrés. S’entendran utilitzades en territori navarrés les
prestacions que servisquen a activitats empresarials o
professionals realitzades en el dit territori o es referisquen
a béns situats en este.

Caldrà ajustar-se al lloc de la utilització del servici
quan este no coincidisca amb el de la seua realització.

d) Els rendiments del treball:
1r. Quan deriven, directament o indirectament, d’u-

na activitat personal realitzada en territori navarrés.
2n. Quan es tracte de retribucions públiques satis-

fetes per l’Administració de la Comunitat Foral.
3r. Les pensions i la resta de prestacions semblants,

quan deriven d’una ocupació prestada en territori
navarrés.

4t. Les retribucions dels administradors i membres
dels consells d’administració, de les juntes que actuen
en representació seua o d’òrgans representatius en qual-
sevol classe d’entitats, conforme al que preveu l’apar-
tat 3 d’este article.

e) Les rendes derivades, directament o indirecta-
ment, de l’actuació personal en territori navarrés, d’ar-
tistes o esportistes, o de qualsevol altra activitat rela-
cionada amb la dita actuació, encara que s’atribuïsquen
a persona o entitat distinta de l’artista o esportista.

f) Els dividends i altres rendiments derivats de la
participació en fons propis d’entitats públiques navarre-
ses, així com els derivats de la participació en fons propis
d’entitats privades, conforme al que preveu l’apartat 3
d’este article.

g) Els interessos, cànons i altres rendiments del capi-
tal mobiliari, quan siguen satisfets per persones físiques
amb domicili fiscal a Navarra o entitats públiques
navarreses, o per entitats privades o establiments per-
manents conforme al que preveu l’apartat 3 d’este article,
sempre que retribuïsquen prestacions de capital utilit-
zades en territori navarrés.

En els altres supòsits caldrà ajustar-se al lloc d’uti-
lització del capital la prestació dels quals es retribuïx.

h) Els rendiments derivats, directament o indirec-
tament, de béns immobles situats en territori navarrés
o de drets relatius a estos.

i) Els increments de patrimoni derivats de valors
emesos per persones o entitats públiques navarreses,
així com els derivats de valors emesos per entitats pri-
vades conforme al que preveu l’apartat 3 d’este article.

j) Els increments de patrimoni derivats de béns
immobles situats en territori navarrés o de drets que

hagueren de complir-se o hagueren d’exercitar-se en el
dit territori. En particular es consideren inclosos en este
paràgraf:

1r. Els increments de patrimoni derivats de drets
o participacions en una entitat, resident o no, l’actiu de
la qual estiga constituït principalment per béns immobles
situats en territori navarrés.

2n. Els increments de patrimoni derivats de la trans-
missió de drets o participacions en una entitat, resident
o no, que atribuïsquen al seu titular el dret de gaudi
sobre béns immobles situats en territori navarrés.

k) Els increments de patrimoni derivats d’altres béns
mobles situats en territori navarrés o de drets que hagen
de complir-se o s’exerciten en el dit territori.

l) Les rendes imputades als contribuents persones
físiques titulars de béns immobles urbans situats en terri-
tori navarrés, no afectes a activitats empresarials o pro-
fessionals.

m) Els increments de patrimoni quan s’incorporen
al patrimoni del contribuent béns situats en territori
navarrés o drets que hagen de complir-se o s’exerciten
en el dit territori, encara que no es deriven d’una trans-
missió prèvia, com els guanys en el joc.

2. Quan d’acord amb els criteris assenyalats en l’a-
partat anterior una renda es poguera entendre obtinguda
simultàniament en ambdós territoris, la seua tributació
correspondrà a la Comunitat Foral de Navarra quan el
pagador, si és persona física, tinga el seu domicili fiscal
a Navarra; si fóra persona jurídica o establiment per-
manent caldrà ajustar-se al que disposa l’apartat 3 d’este
article.

3. En els supòsits a què es referixen el punt 4t del
paràgraf d), i els paràgrafs f), g) i i) de l’apartat 1 anterior,
així com en el supòsit previst en l’apartat 2, les rendes
satisfetes per entitats privades o establiments perma-
nents s’entendran obtingudes o produïdes en territori
navarrés en la quantia següent:

a) Quan es tracte d’entitats o establiments perma-
nents que tributen per l’Impost sobre Societats exclu-
sivament a Navarra, la totalitat de les rendes que satis-
facen.

b) Quan es tracte d’entitats o establiments perma-
nents que tributen per l’Impost sobre Societats conjun-
tament a les dos Administracions, la part de les rendes
que satisfacen en proporció al volum d’operacions rea-
litzat a Navarra.

No obstant, en els supòsits a què es referix este parà-
graf, l’Administració competent per a l’exacció de la tota-
litat dels rendiments serà la del territori on tinguen la
seua residència habitual o domicili fiscal les persones,
entitats o establiments permanents que presenten la
liquidació en representació del no resident, sense perjuí
de la compensació que siga procedent practicar a l’altra
Administració per la part corresponent a la proporció
del volum d’operacions realitzat en el territori d’esta
última.

Així mateix, les devolucions que siga procedent prac-
ticar als no residents seran a càrrec de l’Administració
del territori on tinguen la seua residència habitual o domi-
cili fiscal les persones, entitats o establiments perma-
nents que presenten la liquidació en representació del
no resident, sense perjuí de la compensació que siga
procedent practicar a l’altra Administració per la part
corresponent al volum d’operacions de l’entitat pagadora
realitzat en el territori d’esta última.

Article 30. Pagaments a compte.

1. Els pagaments fraccionats que realitzen els esta-
bliments permanents i les retencions i ingressos a comp-
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te de l’Impost que se’ls practiquen per les rendes que
perceben, s’exigiran d’acord amb les regles establides
en les seccions 1a i 3a anteriors.

2. Les retencions i ingressos a compte corresponent
a les rendes obtingudes pels contribuents que operen
sense establiment permanent, s’exigiran per l’Adminis-
tració del territori en què s’entenguen obtingudes, con-
forme al que disposa l’article anterior. Així mateix, la
inspecció es realitzarà pels òrgans de l’Administració que
corresponga conforme al que disposa el mateix article.

En els supòsits a què es referixen del punt 4t del
paràgraf d), i paràgrafs f), g) i i) de l’apartat 1, així com
en el supòsit previst en l’apartat 2, ambdós de l’article
anterior, s’exigiran per la Comunitat Foral en proporció
al volum d’operacions realitzat a Navarra corresponent
a l’obligat a retindre, aplicant les regles especificades
en la secció 3a anterior.

3. Així mateix, s’aplicarà el que disposa l’article 16
respecte de l’eficàcia dels pagaments a compte realitzat
en una o altra Administració.

SECCIÓ 5a. IMPOST SOBRE SUCCESSIONS I DONACIONS

Article 31. Exacció de l’impost.

1. Correspondrà a la Comunitat Foral de Navarra
l’exacció de l’Impost que grava les successions i dona-
cions en els supòsits següents:

a) En l’adquisició de béns i drets per herència, llegat
o qualsevol altre títol successori i en les quantitats per-
cebudes pels beneficiaris d’assegurances sobre la vida
per a cas de mort, quan el causant tinga la seua resi-
dència habitual a Navarra o, tenint-la en l’estranger, con-
serve la condició política de navarrés d’acord amb l’ar-
ticle 5t de la Llei Orgànica de Reintegració i Millorament
del Règim Foral de Navarra.

b) En les adquisicions de béns immobles i drets
sobre estos per donació o qualsevol altre negoci jurídic
a títol gratuït i «inter vivos», quan estos radiquen en
territori navarrés, i en les dels altres béns i drets, quan
el donatari o l’afavorit per estes tinga la seua residència
habitual en el dit territori.

A estos efectes, tindran la consideració de donacions
de béns immobles les transmissions a títol gratuït de
valors a què es referix l’article 108 de la Llei 24/1988,
de 28 de juliol, del Mercat de Valors.

c) En els supòsits no inclosos en paràgrafs anteriors,
quan el contribuent tinguera la seua residència en l’es-
tranger i la totalitat dels béns i drets adquirits estigueren
situats, pogueren exercitar-se o hagueren de complir-se
en territori navarrés, així com per la percepció de quan-
titats derivades de contractes d’assegurances sobre la
vida quan el contracte haja sigut realitzat en territori
navarrés amb entitats asseguradores residents o amb
entitats estrangeres que operen en este.

2. Quan en un document es donaren per un mateix
donant a favor d’un mateix donatari, béns, drets i quan-
titats, i per aplicació dels criteris especificats en l’apar-
tat 1 anterior, l’adquisició haja d’entendre’s produïda en
territori comú i navarrés, correspondrà a cada un d’ells
la quota que resulte d’aplicar al valor dels donats l’ad-
quisició dels quals se li atribuïx, el tipus mitjà que, segons
les seues normes, correspondria al valor de la totalitat
dels transmesos.

3. Quan siga procedent acumular donacions, corres-
pondrà a Navarra la quota que resulte d’aplicar, al valor
dels béns i drets actualment transmesos, el tipus mitjà,
que, segons les seues normes, correspondria al valor
de la totalitat dels acumulats.

A estos efectes s’entendrà per totalitat dels béns i
drets acumulats els procedents de donacions anteriors
i els que són objecte de la transmissió actual.

CAPÍTOL III

Impostos indirectes

SECCIÓ 1a. IMPOSTOS SOBRE EL VALOR AFEGIT

Article 32. Normativa aplicable.

En l’exacció de l’Impost sobre el Valor Afegit, inclòs
el recàrrec d’equivalència, Navarra aplicarà els mateixos
principis bàsics, normes substantives i formals vigents
en cada moment en territori de l’Estat. No obstant, l’Ad-
ministració de la Comunitat Foral de Navarra podrà apro-
var els models de declaració i ingrés, que contindran,
almenys, les mateixes dades que les del territori comú,
i assenyalar terminis d’ingrés per a cada període de liqui-
dació, que no diferiran substancialment dels establits
per l’Administració de l’Estat.

Article 33. Exacció de l’impost.

1. Correspon a la Comunitat Foral de Navarra l’exac-
ció de l’Impost sobre el Valor Afegit dels subjectes pas-
sius següents:

a) Els que tinguen el seu domicili fiscal a Navarra
i el seu volum total d’operacions l’any anterior no haguera
excedit de sis milions d’euros.

b) Els que operen exclusivament en territori navarrés
i el seu volum total d’operacions l’any anterior haguera
excedit de sis milions d’euros, siga quin siga el lloc en
què tinguen el seu domicili fiscal.

2. Els subjectes passius que operen en ambdós terri-
toris i el volum total d’operacions dels quals l’any anterior
haguera excedit de sis milions d’euros, tributaran con-
juntament a les dos Administracions, siga quin siga el
lloc en què tinguen el seu domicili fiscal. La tributació
s’efectuarà en proporció al volum d’operacions realitza-
des en cada territori durant l’any natural, determinat d’a-
cord amb els punts de connexió que s’establixen en els
números següents.

3. S’entendrà com a volum d’operacions l’import
total de les contraprestacions, exclòs l’Impost sobre el
Valor Afegit i el recàrrec d’equivalència, si és el cas,
obtingut pel subjecte passiu en les entregues de béns
i prestacions de servicis efectuades en totes les activitats
empresarials o professionals que realitze.

4. Als efectes del que disposen els apartats 1 i 2
anteriors, en el supòsit d’inici de l’activitat, per al còmput
de la xifra de sis milions d’euros, caldrà ajustar-se al
volum d’operacions realitzat en el primer any natural.

Si el primer any d’activitat no coincidira amb l’any
natural, per al còmput de la xifra anterior, les operacions
realitzades s’elevaran a l’any.

La tributació durant el citat any es realitzarà de forma
provisional en funció del volum d’operacions que es pre-
veja realitzar durant l’any d’iniciació, sense perjuí de la
seua regularització posterior, quan corresponga.

5. S’entendrà que un subjecte passiu opera en un
territori quan, de conformitat amb els punts de connexió
que s’establixen en estes normes, hi realitze entregues
de béns o prestacions de servicis.

6. S’entendran realitzades a Navarra les operacions
subjectes a l’Impost d’acord amb les regles següents:

A) Entregues de béns:
1r. Les entregues de béns mobles corporals fabri-

cats o transformats per qui efectua l’entrega, quan els
centres fabrils o de transformació del subjecte passiu
estiguen situats en territori navarrés.

Quan el mateix subjecte passiu tinga centres fabrils
o de transformació en territori navarrés i comú, si l’últim
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procés de fabricació o transformació dels béns entregats
té lloc a Navarra.

2n. Si es tracta d’entregues amb insta�ació d’ele-
ments industrials fora de Navarra, s’entendran realitza-
des en territori navarrés si els treballs de preparació i
fabricació s’efectuen en el dit territori i el cost de la
insta�ació o muntatge no excedix del 15 per cent del
total de la contraprestació.

Correlativament, no s’entendran realitzades en terri-
tori navarrés les entregues d’elements industrials amb
insta�ació en el dit territori, si els treballs de preparació
i fabricació dels dits elements s’efectuen en territori
comú i el cost de la insta�ació o muntatge no excedix
del 15 per cent del total de la contraprestació.

3r. Les entregues realitzades pels productors d’e-
nergia elèctrica, quan radiquen en territori navarrés els
centres generadors d’esta.

4t. Les altres entregues de béns mobles corporals,
quan es realitze des de territori navarrés la posada a
disposició de l’adquirent. Quan els béns hagen de ser
objecte de transport per a la seua posada a disposició
de l’adquirent, les entregues s’entendran realitzades en
el lloc en què es troben aquells al temps d’iniciar-se
l’expedició o el transport.

5t. Les entregues de béns immobles, quan estos
estiguen situats en territori navarrés.

B) Prestacions de servicis:

1r. Les prestacions de servicis s’entendran realitza-
des a Navarra quan s’efectuen des del dit territori.

2n. No obstant el que disposa l’apartat anterior, les
prestacions directament relacionades amb béns immo-
bles s’entendran realitzades en el territori en què radi-
quen estos béns.

3r. Així mateix, s’exceptuen del que disposen els
apartats anteriors les operacions d’assegurança i capi-
talització, respecte de les quals s’aplicaran les regles con-
tingudes en l’article 37 d’este conveni.

C) No obstant el que disposen les regles A) i B)
anteriors serà competent per a l’exacció de l’Impost l’Ad-
ministració de l’Estat quan el domicili fiscal del subjecte
passiu estiga situat en territori comú i l’Administració
de la Comunitat Foral Navarra quan el seu domicili fiscal
estiga situat en el seu territori, en les operacions
següents:

1a. Les entregues realitzades per explotacions agrí-
coles, forestals, ramaderes o pesqueres i armadors de
barcos de pesca, de productes naturals no sotmesos
a processos de transformació que procedisquen direc-
tament dels seus cultius, explotacions o captures.

2a. Els servicis de transport, inclús els de mudança,
remolc i grua.

3a. Els arrendaments de mitjans de transport.

7. En orde a l’exacció de l’impost corresponent a
les adquisicions intracomunitàries s’aplicaran les regles
següents:

a) Correspondrà a Navarra l’exacció de l’Impost per
les adquisicions intracomunitàries que efectuen els sub-
jectes passius que tributen exclusivament a la Comunitat
Foral de Navarra.

b) L’exacció de l’Impost per les adquisicions intra-
comunitàries que efectuen els subjectes passius que tri-
buten conjuntament a ambdós Administracions, corres-
pondrà a l’una o l’altra en la mateixa proporció que la
resultant d’aplicar el que disposa la regla 1a de l’article
següent.

c) Els criteris establits en els paràgrafs a) i b) ante-
riors també s’aplicaran en relació amb els transports
intracomunitaris de béns, els servicis accessoris a estos
i els servicis de mediació en els anteriors, el destinatari

dels quals haguera comunicat al prestador dels servicis
un número d’identificació atribuït a Espanya, als efectes
de l’Impost sobre el Valor Afegit.

d) L’exacció de l’impost per les adquisicions intra-
comunitàries de mitjans de transport nous efectuades
per particulars o per persones o entitats les operacions
de les quals estiguen totalment exemptes o no subjectes
a l’Impost sobre el Valor Afegit, correspondrà a l’Ad-
ministració del territori comú o navarrés en què estos
mitjans de transport es matriculen definitivament.

8. Sense perjuí del que disposa l’apartat 7 anterior
serà competent per a l’exacció de l’Impost l’Adminis-
tració de l’Estat quan el domicili fiscal del subjecte passiu
estiga situat en territori comú i l’Administració de la
Comunitat Foral de Navarra quan el seu domicili fiscal
estiga situat en el seu territori, en les operacions
següents:

a) Les adquisicions intracomunitàries de béns sub-
jectes a l’impost per opció o per haver-se superat el
límit quantitatiu establit en la normativa reguladora de
l’Impost, efectuades per subjectes passius que realitzen
exclusivament operacions que no originen dret a deduc-
ció total o parcial d’aquell, o per persones jurídiques
que no actuen com a empresaris o professionals.

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

9. Les entregues de béns i prestacions de servicis
efectuades per persones o entitats no establides en el
territori d’aplicació de l’impost per a empresaris o pro-
fessionals, quan estos últims adquirisquen la conside-
ració de subjectes passius respecte d’aquelles, tributaran
en els termes que resulten d’aplicar els paràgrafs a) i
b) de l’apartat 7 anterior.

10. En l’aplicació de l’impost corresponent a ope-
racions realitzades per empresaris o professionals no
establits a Espanya, en les quals no es produïsca la cir-
cumstància assenyalada en l’apartat anterior, correspon-
drà a l’Administració de l’Estat l’exacció del tribut i les
devolucions que, si és el cas, siguen procedents.

11. Les deduccions que corresponga practicar per
l’Impost sobre el Valor Afegit suportat o satisfet pels
subjectes passius, siga quina siga l’Administració a què
haguera correspost la seua exacció, produiran efectes
davant de les dos Administracions, d’acord amb el que
disposa el present conveni.

12. Els subjectes passius que no realitzen les ope-
racions previstes en este article tributaran a la Comunitat
Foral quan tinguen el seu domicili fiscal en territori
navarrés. En particular, s’entendran inclosos en este apar-
tat els subjectes passius que, havent iniciat la seua acti-
vitat empresarial o professional, no hagen començat a
realitzar entregues de béns o prestacions de servicis.

Article 34. Gestió i inspecció de l’impost.

En relació amb la gestió de l’impost, en els casos
de tributació a les dos Administracions, s’aplicaran les
regles següents:

1a. El resultat de les liquidacions de l’impost s’im-
putarà a les Administracions de l’Estat i Navarra en pro-
porció al volum de les contraprestacions, exclòs l’Impost
sobre el Valor Afegit i, si és el cas, el recàrrec d’equi-
valència, corresponent a les entregues de béns i pres-
tacions de servicis gravades, així com les exemptes que
originen dret a la deducció i s’entenguen realitzades en
els territoris respectius durant cada any natural.

2a. Les proporcions provisionalment aplicables
durant cada any natural seran les determinades en funció
de les operacions de l’any precedent.
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La proporció provisionalment aplicable en els perío-
des de liquidació del primer any natural d’exercici de
l’activitat serà fixada pel subjecte passiu segons les ope-
racions que preveja realitzar en cada territori, sense perjuí
de la regularització final corresponent.

No obstant el que preveuen els dos paràgrafs ante-
riors, podrà aplicar-se, després de la comunicació a la
Comissió Coordinadora prevista en l’article 67 d’este con-
veni econòmic, una proporció provisional distinta de l’an-
terior en els supòsits següents:

a) Fusió, escissió i aportació d’actius i canvi de
valors.

b) Inici, cessament, ampliació o reducció d’activitat
en un o altre territori, que implique una variació sig-
nificativa de la proporció calculada segons el criteri espe-
cificat en els paràgrafs anteriors.

En tot cas, es considerarà que la variació és signi-
ficativa quan supose l’alteració de 15 o més punts per-
centuals en la proporció aplicable a qualsevol dels terri-
toris.

3a. En l’última declaració-liquidació de l’Impost
corresponent a cada any natural, el subjecte passiu cal-
cularà les proporcions definitives segons les operacions
realitzades en el dit període, i practicarà la corresponent
regularització de les declaracions efectuades en els ante-
riors períodes de liquidació amb cada una de les Admi-
nistracions.

4a. Els subjectes passius que hagen de tributar a
les dos Administracions presentaran en la Delegació d’Hi-
senda que corresponga i en l’Administració de la Comu-
nitat Foral de Navarra, dins dels terminis i amb les for-
malitats reglamentàries, els documents que determinen
les disposicions vigents i, si és el cas, les declara-
cions-liquidacions procedents, en les quals constaran,
en tot cas, les proporcions provisionalment o definiti-
vament aplicables i les quotes o devolucions que resulten
davant de les dos Administracions.

5a. En el cas que l’import de les quotes impositives
meritades en cada període de liquidació supere la quantia
de les quotes deduïbles durant el mateix període, els
subjectes passius hauran d’efectuar l’ingrés de les quotes
resultants a l’Administració de la Comunitat Foral de
Navarra i a la Delegació d’Hisenda que corresponga, en
la proporció resultant.

6a. Els subjectes passius que no hagen pogut efec-
tuar les deduccions originades en cada període de liqui-
dació per excedir la quantia d’estes de les quotes meri-
tades, tindran dret a so�icitar la devolució del saldo a
favor seu, en els casos que corresponga, d’acord amb
la normativa de l’impost.

Correspondrà a l’Administració de la Comunitat Foral
de Navarra i a la de l’Estat realitzar les devolucions pro-
cedents, en la part proporcional respectiva.

7a. La inspecció es realitzarà d’acord amb els criteris
següents:

a) La inspecció dels subjectes passius que hagen
de tributar exclusivament a l’Administració de la Comu-
nitat Foral de Navarra o, si és el cas, a l’Administració
de l’Estat, es durà a terme per les inspeccions dels tributs
de cada una de les dites Administracions.

b) La inspecció dels subjectes que hagen de tributar
en proporció al volum de les seues operacions realitzades
en territori comú i navarrés es realitzarà d’acord amb
les regles següents:

Primera. Si els subjectes passius tenen el seu domi-
cili fiscal en territori comú, la comprovació i investigació
serà realitzada pels òrgans de l’Administració de l’Estat,
que regularitzaran la situació tributària del subjecte pas-
siu incloent la proporció de tributació que corresponga
a les dos Administracions competents.

Segona. Si els subjectes passius tenen el seu domi-
cili fiscal en territori navarrés, la comprovació i inves-
tigació serà realitzada pels òrgans competents de l’Ad-
ministració de la Comunitat Foral de Navarra, sense per-
juí de la co�aboració de l’Administració de l’Estat, i pro-
duirà efectes davant de les Administracions competents,
incloent-hi la proporció de tributació que corresponga
a estes.

En el cas que el subjecte passiu haguera realitzat
l’any anterior en territori de règim comú el 75 per cent
o més de les seues operacions totals, d’acord amb els
punts de connexió, serà competent l’Administració de
l’Estat, sense perjuí de la co�aboració de l’Administració
de la Comunitat Foral.

Tercera. Les actuacions inspectores s’ajustaran a les
normatives de l’Administració competent, d’acord amb
el que preveuen les regles anteriors.

Si, com a conseqüència de les dites actuacions, resul-
tara un deute a ingressar o una quantitat a tornar que
corresponga a les dos Administracions, el cobrament
o el pagament corresponent serà efectuat per l’Admi-
nistració actuant, sense perjuí de les compensacions que
entre aquelles corresponguen. L’Administració compe-
tent comunicarà els resultats de les seues actuacions
a l’Administració afectada. A estos efectes, s’establirà
un procediment perquè el deute resultant de les actua-
cions de comprovació i investigació siga percebut per
l’Administració a què corresponga.

Quarta. El que establixen les regles anteriors s’en-
tendrà sense perjuí de les facultats que corresponen en
el seu territori a l’Administració de la Comunitat Foral
de Navarra en matèria de comprovació i investigació,
sense que les seues actuacions puguen tindre efectes
econòmics davant dels contribuents en relació amb les
liquidacions definitives practicades com a conseqüència
d’actuacions dels òrgans de les Administracions com-
petents.

Quinta. Les proporcions fixades en les comprova-
cions per l’Administració competent produiran efectes
davant del subjecte passiu en relació amb les obligacions
liquidades, sense perjuí de les que, amb posterioritat
a les dites comprovacions, s’acorden amb caràcter defi-
nitiu entre les Administracions competents.

8a. Les declaracions recapitulativas d’entregues i
adquisicions intracomunitàries i les d’operacions amb ter-
ceres persones es presentaran davant de l’Administració
tributària que tinga atribuïda la competència per a la
comprovació i investigació dels subjectes passius.

SECCIÓ 2a. IMPOSTOS ESPECIALS

Article 35. Exacció dels Impostos Especials.

1. Correspondrà a la Comunitat Foral l’exacció dels
Impostos Especials de fabricació quan la meritació dels
mateixos es produïsca en territori navarrés.

Les devolucions dels Impostos Especials de fabricació
seran efectuades per l’Administració en què hagueren
sigut ingressades les quotes la devolució de les quals
se so�icita. No obstant, en els casos en què no siga
possible determinar en quina Administració van ser
ingressades les quotes, la devolució s’efectuarà per la
corresponent al territori on es genere el dret a la devo-
lució.

El control, així com el règim d’autorització dels esta-
bliments situats a Navarra, correspondrà a la Comunitat
Foral. No obstant, per a l’autorització dels depòsits fiscals
serà necessària la comunicació prèvia a l’Administració
de l’Estat.

2. L’Impost Especial sobre Determinats Mitjans de
Transport s’exigirà per la Comunitat Foral de Navarra
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quan els mitjans de transport siguen objecte de matri-
culació definitiva en territori navarrés.

La matriculació s’efectuarà conforme als criteris esta-
blits per la normativa vigent sobre la matèria. En par-
ticular, les persones físiques efectuaran la matriculació
del mitjà de transport en la província en què es trobe
el seu domicili fiscal.

Les devolucions de les quotes d’este impost seran
efectuades per l’Administració en què estes van ser
ingressades.

No obstant el que disposa l’apartat 3, la Comunitat
Foral podrà incrementar els tipus de gravamen fins a
un màxim del 10 per cent dels tipus establits en cada
moment per l’Estat.

3. En l’exacció dels Impostos Especials que corres-
ponguen a la Comunitat Foral, esta aplicarà els mateixos
principis bàsics, normes substantives i formals vigents
en cada moment en territori de l’Estat. No obstant, l’Ad-
ministració de la Comunitat Foral de Navarra podrà apro-
var els models de declaració i ingrés, que contindran,
almenys, les mateixes dades que les del territori comú
i assenyalar terminis d’ingrés per a cada període de liqui-
dació, que no diferiran substancialment dels establits
per l’Administració de l’Estat.

SECCIÓ 3a. IMPOST SOBRE LES VENDES DETALLISTES
DE DETERMINATS HIDROCARBURS

Article 36. Normativa aplicable i exacció de l’Impost.

1. Correspondrà a la Comunitat Foral l’exacció de
l’Impost sobre les Vendes Detallistes de Determinats
Hidrocarburs en els casos següents:

a) Vendes o entregues dels productes compresos
en l’àmbit objectiu de l’Impost efectuades en els esta-
bliments de venda al públic al detall situats en territori
navarrés, a excepció dels subministraments que s’efec-
tuen a consumidors finals que disposen de les ins-
ta�acions necessàries per a rebre’ls i consumir-los fora
del dit territori. Correlativament, correspondrà a la Comu-
nitat Foral l’exacció de l’Impost pels subministraments
que s’efectuen des de territori comú a consumidors finals
que disposen de les insta�acions necessàries per a
rebre’ls i consumir-los a Navarra.

b) Importacions i adquisicions intracomunitàries
dels productes compresos en l’àmbit objectiu de l’Impost,
quan es destinen directament al consum de l’importador
o de l’adquirent en un establiment de consum propi situat
a Navarra.

2. L’Impost sobre les Vendes Detallistes de Deter-
minats Hidrocarburs es regirà per les mateixes normes
substantives i formals que les establides en cada moment
per l’Estat.

No obstant això, la Comunitat Foral podrà establir
els tipus de gravamen de l’Impost dins dels límits vigents
en cada moment en territori comú.

Així mateix, la Comunitat Foral podrà aprovar els
models de declaració i ingrés, que contindran almenys
les mateixes dades que les de territori comú, i assenyalar
terminis d’ingrés per a cada període de liquidació, que
no diferiran substancialment dels establits per l’Admi-
nistració de l’Estat.

SECCIÓ 4a. IMPOST SOBRE LES PRIMES D’ASSEGURANCES

Article 37. Impost sobre les primes d’Assegurances.

1. Correspondrà a la Comunitat Foral de Navarra
l’exacció de l’Impost sobre les primes d’Assegurances
quan la localització del risc o del compromís, en les ope-

racions d’assegurança i capitalització, es produïsca en
territori navarrés.

2. A estos efectes, s’entendrà que la localització del
risc es produïx en territori navarrés, d’acord amb les
regles següents:

Primera. En el cas que l’assegurança es referisca
a immobles, quan els béns radiquen en el dit territori.
La mateixa regla s’aplicarà quan l’assegurança es refe-
risca a béns immobles i al seu contingut, si este últim
està cobert per la mateixa pòlissa d’assegurança. Si l’as-
segurança es referix exclusivament a béns mobles que
es troben en un immoble, a excepció dels béns en trànsit
comercial, quan el citat immoble radique en el dit territori.

Quan, en una mateixa assegurança es cobrisca el
risc d’immobles ubicats en territori comú i navarrés, es
localitzarà en cada un d’estos en funció del valor dels
immobles radicats en l’un i l’altre territori.

Segona. En el cas que l’assegurança es referisca
a vehicles de qualsevol naturalesa, quan la persona o
entitat al nom de la qual es trobe matriculat tinga el
seu domicili fiscal a Navarra.

Tercera. En el cas que l’assegurança es referisca
a riscos que sobrevinguen durant un viatge o fora del
domicili habitual de l’acceptant de l’assegurança, i la
seua duració siga inferior o igual a quatre mesos, quan
es produïsca en territori navarrés la firma del contracte
per part de l’acceptant de l’assegurança.

Quarta. En tots els casos no explícitament inclosos
en les regles anteriors, quan l’acceptant de l’assegurança
tinga la seua residència habitual a Navarra, o, si fóra
una persona jurídica, quan el domicili social o sucursal
d’esta a què es referix el contracte es trobe en el dit
territori.

3. En el cas d’assegurances sobre la vida, s’entendrà
que la localització del compromís es produïx en territori
navarrés, quan el beneficiari de l’assegurança hi tinga
la seua residència habitual, si és una persona física, o
el seu domicili social o una sucursal, en el cas que el
contracte es referisca a esta última, si és una persona
jurídica.

4. En defecte de normes específiques de localització
d’acord amb els apartats anteriors, s’entenen realitzades
en territori navarrés les operacions d’assegurança i capi-
talització quan el contractant siga un empresari o pro-
fessional que concerte les operacions en l’exercici de
les seues activitats empresarials o professionals, i radique
en el dit territori la seu de la seua activitat econòmica
o tinga en este un establiment permanent o, si no en
té, el lloc del seu domicili.

5. En l’exacció de l’Impost la Comunitat Foral de
Navarra aplicarà les mateixes normes substantives i for-
mals que les establides en cada moment per l’Estat.

No obstant, l’Administració de la Comunitat Foral
podrà aprovar els models de declaració i ingrés i asse-
nyalar els terminis d’ingrés, que no diferiran substan-
cialment dels establits per l’Administració de l’Estat.

SECCIÓ 5a. IMPOST SOBRE TRANSMISSIONS PATRIMONIALS
I ACTES JURÍDICS DOCUMENTATS

Article 38. Exacció per la Comunitat Foral de Navarra.

1. Correspon a la Comunitat Foral l’exacció de l’Im-
post sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics
Documentats en els supòsits següents:

A) Transmissions patrimonials oneroses:
1r. En la transmissió onerosa i arrendaments de

béns immobles, així com en la cessió onerosa de drets
de qualsevol classe, inclús de garantia, que recaiguen
sobre estos, quan aquells radiquen a Navarra.
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A estos efectes, tindran la consideració de transmissió
de béns immobles les transmissions a títol onerós de
valors a què es referix l’article 108 de la Llei 24/1988,
de 28 de juliol, del Mercat de Valors.

2n. En la transmissió onerosa de béns mobles,
semovents i crèdits, així com en la cessió onerosa de
drets sobre estos, quan l’adquirent, sent persona física,
tinga la seua residència habitual a Navarra i, sent persona
jurídica o ens sense personalitat, hi tinga el seu domicili
fiscal.

No obstant el que establix el paràgraf anterior, en
la transmissió d’accions, drets de subscripció, obliga-
cions i títols anàlegs i la resta de valors, així com de
participacions socials, quan l’operació es formalitze a
Navarra.

3r. En la constitució onerosa de drets de qualsevol
classe sobre béns immobles, inclús de garantia, quan
estos radiquen a Navarra.

4t. En la constitució onerosa de drets de qualsevol
classe sobre béns mobles, semovents i crèdits, quan l’ad-
quirent, sent persona física, tinga la seua residència habi-
tual a Navarra i, sent persona jurídica o ens sense per-
sonalitat, hi tinga el seu domicili fiscal.

No obstant el que establix el paràgraf anterior, en
la constitució d’hipoteca mobiliària i penyora sense des-
plaçament, quan la garantia siga inscriptible en territori
navarrés.

5t. En la constitució de préstecs, quan el prestatari,
sent persona física, tinga la seua residència habitual a
Navarra i, sent persona jurídica o ens sense personalitat,
hi tinga el seu domicili fiscal.

No obstant, si es tracta de préstecs amb garantia
real, quan els béns immobles hipotecats radiquen a
Navarra o siguen inscriptibles en esta les corresponents
hipoteques mobiliàries o penyores sense desplaçament.

Si un mateix préstec estiguera garantit amb hipoteca
sobre béns immobles sitis en territori comú i foral o
amb hipoteca mobiliària o penyora sense desplaçament
inscriptible en ambdós territoris, tributarà a cada Admi-
nistració en proporció a la responsabilitat que s’assenyale
als uns i als altres i, en absència d’esta especificació
expressa en l’escriptura, en proporció als valors com-
provats dels béns.

6t. En la constitució de fiances, arrendaments no
immobiliaris i pensions, quan el creditor fiançat, arren-
datari o pensionista, respectivament, sent persona física,
tinga la seua residència habitual a Navarra i, sent persona
jurídica o ens sense personalitat, hi tinga el seu domicili
fiscal.

7m. En les concessions administratives de béns
quan estos radiquen a Navarra, i en les execucions d’obra
o explotacions de servicis quan s’executen o presten
a Navarra. Estes mateixes regles seran aplicables quan
es tracte d’actes i negocis administratius que tributen
per equiparació a les concessions administratives.

Tractant-se de concessions d’explotació de béns que
superen l’àmbit territorial de Navarra, s’exigirà l’Impost
en proporció a l’extensió que ocupen en el territori
navarrés.

Tractant-se de concessions d’execució d’obres que
superen l’àmbit territorial de Navarra, s’exigirà l’Impost
en proporció a l’import estimat de les obres a realitzar
en territori navarrés.

Tractant-se de concessions d’explotació de servicis
que superen l’àmbit territorial de Navarra, s’exigirà l’im-
post en funció de la mitjana aritmètica dels percentatges
que representen la seua població i la seua superfície
sobre el total de les comunitats implicades.

Tractant-se de concessions mixtes que superen l’àm-
bit territorial de Navarra, s’exigirà l’Impost per mitjà de
l’aplicació dels criteris arreplegats en els tres paràgrafs
anteriors a la part corresponent de la concessió.

En el cas de concessions administratives que superen
l’àmbit territorial de Navarra, la inspecció de l’Impost
correspondrà a la Comunitat Foral quan el domicili fiscal
de l’entitat concessionària radique en el dit territori.

B) Operacions societàries:

Quan concórrega alguna de les circumstàncies
següents:

1a. Que l’entitat tinga a Navarra el seu domicili
fiscal.

2a. Que l’entitat tinga a Navarra el seu domicili
social, sempre que la seu de direcció efectiva no es trobe
situada en l’àmbit territorial d’una altra Administració
tributària d’un Estat membre de la Unió Europea o,
estant-ho, el dit Estat no grave l’operació societària amb
un impost semblant.

3a. Que l’entitat realitze a Navarra operacions del
seu tràfic, quan la seua seu de direcció efectiva i el seu
domicili social no es troben situats en l’àmbit territorial
d’una altra Administració tributària d’un Estat membre
de la Unió Europea o, estant-ho, estos Estats no graven
l’operació societària amb un impost semblant.

C) Actes jurídics documentats:

1r. En les escriptures, actes i testimonis notarials,
quan s’autoritzen, atorguen o expedisquen a Navarra.

No obstant el que disposa el paràgraf anterior, en
els supòsits subjectes a la quota gradual del gravamen
d’Actes Jurídics Documentats, quan radique en territori
navarrés el registre en què haja de procedir-se a la ins-
cripció o anotació dels béns o actes.

Si un mateix préstec estiguera garantit amb hipoteca
sobre béns immobles sitis en territori comú i foral o
amb hipoteca mobiliària o penyora sense desplaçament
inscriptible en ambdós territoris, tributarà a cada Admi-
nistració en proporció a la responsabilitat que s’assenyale
als uns i als altres i, en absència d’esta especificació
expressa en l’escriptura, en proporció als valors com-
provats dels béns.

2n. En les lletres de canvi i documents que realitzen
funció de gir o suplisquen a aquelles, quan el seu lliu-
rament o emissió tinga lloc a Navarra i, si hagueren sigut
expedits en l’estranger, quan el seu primer tenidor tinga
la residència habitual o domicili fiscal a Navarra, segons
es tracte de persona física o de persona jurídica o ens
sense personalitat. La Comunitat Foral de Navarra sot-
metrà els fets imposables assenyalats a igual tributació
que en territori comú.

3r. En els resguards o certificats de depòsit trans-
missibles, quan el domicili fiscal de l’entitat que els emeta
o expedisca radique a Navarra.

4t. En els pagarés, bons, obligacions i la resta de
títols anàlegs emesos en sèrie, representatius de capitals
aliens, pels quals se satisfaça una contraprestació esta-
blida per diferència entre l’import satisfet per l’emissió
i el compromés a reembossar al venciment, quan s’e-
meten a Navarra.

5t. En les anotacions preventives, quan es practi-
quen en els Registres públics sitis a Navarra.

Si una mateixa anotació afecta béns sitis a Navarra
i en territori comú se satisfarà l’Impost a l’Administració
en què tinga la seua jurisdicció l’autoritat que l’ordene.

2. Se sotmetran a igual tributació que en territori
comú la transmissió de valors a què es referix el paràgraf
segon del número 2n de la lletra A) de l’apartat 1 anterior,
així com les operacions societàries.

Article 39. Elusió fiscal per mitjà de societats.

Als efectes de l’aplicació de les normes relatives a
l’elusió fiscal per mitjà de societats, serà competent per
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a la pràctica de les liquidacions l’Administració de l’Estat
quan els béns immobles estiguen situats en territori de
règim comú i la de la Comunitat Foral quan radiquen
en territori navarrés.

En els supòsits en què les aportacions o els actius
de les societats comprengueren immobles ubicats en
ambdós territoris, cada Administració practicarà la liqui-
dació que corresponga en funció dels valors dels immo-
bles radicantes en el seu respectiu territori.

SECCIÓ 6a. TRIBUTS SOBRE EL JOC

Article 40. Exacció dels tributs i normativa aplicable.

1. La Taxa sobre els Jocs de Sort, Envit o Atzar
serà exaccionada per la Comunitat Foral quan el fet impo-
sable es realitze a Navarra.

2. La Taxa Fiscal sobre Rifes, Tómboles, Apostes
i Combinacions Aleatòries serà exaccionada per la Comu-
nitat Foral quan la seua autorització haja de realitzar-se
a Navarra.

3. En els tributs que recauen sobre el joc, quan la
seua autorització haja de realitzar-se a Navarra, la Comu-
nitat Foral aplicarà la mateixa normativa que l’establida
en cada moment per l’Estat en allò que es referix al
fet imposable i subjecte passiu.

CAPÍTOL IV

Taxes

Article 41. Exacció per la Comunitat Foral de Navarra.

Correspon a la Comunitat Foral l’exacció de les taxes
exigibles per la utilització o aprofitament especial del
seu propi domini públic, per la prestació de servicis o
la realització d’activitats en règim de Dret públic efec-
tuats per aquella.

CAPÍTOL V

Normes de gestió i procediment

Article 42. Delicte fiscal.

En els supòsits en què les infraccions pogueren ser
constitutives dels delictes contra la Hisenda Pública regu-
lats en el Codi Penal, l’òrgan de l’Administració actuant
passarà el tant de culpa a la jurisdicció competent, i
s’abstindrà de seguir el procediment administratiu men-
tres l’autoritat judicial no dicte sentència ferma, tinga
lloc el sobreseïment o arxiu de les actuacions o es pro-
duïsca la devolució de l’expedient pel Ministeri Fiscal.

Article 43. Discrepàncies i canvi de domicili fiscal.

1. Les persones físiques residents en territori comú
o en el foral que passen de tindre la seua residència
habitual en un a tindre-la en l’altre, ompliran les seues
obligacions tributàries d’acord amb la nova residència,
quan esta actue com a punt de connexió.

A més, quan en virtut del que preveu el número
següent, haja de considerar-se que no ha existit canvi
de residència, les persones físiques hauran de presentar
les declaracions complementàries que corresponguen,
incloent-hi els interessos de demora.

2. No produiran efecte els canvis de residència que
tinguen per objecte principal aconseguir una menor tri-
butació efectiva.

Es presumirà, llevat que la nova residència es pro-
longue de manera continuada durant, almenys, tres anys,

que no hi ha hagut canvi, en relació amb l’Impost sobre
la Renda de les Persones Físiques i amb l’Impost sobre
el Patrimoni, quan concórreguen les circumstàncies
següents: en primer lloc, que l’any en el qual es produïsca
el canvi de residència o en el següent la base imposable
de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques siga
superior en, almenys, un 50 per cent a la de l’any anterior
al canvi; en segon lloc, que l’any en el qual es produïsca
la dita situació la tributació efectiva per l’Impost sobre
la Renda de les Persones Físiques siga inferior a la que
hauria correspost d’acord amb la normativa aplicable
del territori de residència anterior al canvi i, en tercer
lloc, que es torne a tindre la residència habitual en el
dit territori.

3. Es presumirà, excepte prova en contra, que no
s’ha produït canvi de domicili fiscal de les persones jurí-
diques quan en l’exercici anterior o en el següent al
dit canvi esdevinguen inactives o cessen en la seua
activitat.

4. Els subjectes passius de l’Impost sobre Societats,
així com els establiments permanents d’entitats no resi-
dents, estaran obligats a comunicar a ambdós Admi-
nistracions els canvis de domicili fiscal que originen modi-
ficacions en la competència per a exigir l’impost.

En l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques
la comunicació s’entendrà produïda per la presentació
de la declaració de l’impost.

5. El canvi de domicili del contribuent es podrà pro-
moure per qualsevol de les Administracions implicades.
L’Administració promotora traslladarà la seua proposta,
amb els antecedents necessaris, a l’altra perquè es pro-
nuncie en el termini de dos mesos sobre el canvi de
domicili i la data a què hagen de retrotraure’s els efectes.
Si esta respon confirmant la proposta, l’Administració
que resulte competent ho comunicarà al contribuent.

Si no hi haguera conformitat, podrà continuar-se el
procediment en la forma prevista en el número següent
d’este article.

6. Les discrepàncies entre Administracions que
puguen produir-se respecte a la domiciliació dels con-
tribuents seran resoltes, amb l’audiència prèvia d’estos,
per la Junta Arbitral, que es preveu i regula en l’arti-
cle 51 d’este conveni econòmic.

Article 44. Co�aboració de les entitats financeres en
la gestió dels tributs.

1. Correspondrà a la Comunitat Foral de Navarra
la investigació tributària de comptes i operacions, actives
i passives, de les entitats financeres i de totes les per-
sones físiques o jurídiques que es dediquen al tràfic ban-
cari o creditici, en orde a l’exacció dels tributs la com-
petència de la qual corresponga a la Comunitat Foral.

2. Quan les actuacions d’obtenció d’informació a
què es referix l’apartat anterior hagen de practicar-se
fora del territori navarrés, caldrà ajustar-se al que disposa
l’article següent.

Article 45. Actuacions de la Inspecció de tributs.

1. Les actuacions comprovadores i investigadores
que, en l’àmbit de les competències atribuïdes pel pre-
sent conveni a la Comunitat Foral de Navarra, hagen
d’efectuar-se fora del seu territori seran practicades per
la inspecció dels tributs de l’Estat o la de les comunitats
autònomes competents per raó del territori, quan es trac-
te de tributs cedits a estes, a requeriment de l’òrgan
competent de la dita Comunitat Foral.

2. Quan la inspecció tributària de l’Estat o de la
Comunitat Foral conegueren, en ocasió de les seues
actuacions comprovadores i investigadores, fets amb
transcendència tributària per a l’altra Administració, ho
comunicaran a esta en la forma que es determine.
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Article 46. Obligacions d’informació.

1. Els resums de les retencions i ingressos a compte
practicats hauran de presentar-se, d’acord amb la seua
respectiva normativa, en l’Administració competent per
a l’exacció de les retencions i ingressos a compte que
hagen d’incloure-s’hi.

Les entitats que siguen depositàries o gestionen el
cobrament de rendes de valors que d’acord amb la nor-
mativa corresponent vinguen obligades a la presentació
dels resums anuals de retencions i ingressos a compte
hauran d’efectuar-la, d’acord amb la seua respectiva nor-
mativa, davant de l’Administració a què corresponga la
competència per a la comprovació i investigació de les
dites entitats.

Les entitats que siguen subjectes passius de l’Impost
sobre Societats exigible per l’Estat i la Comunitat Foral
hauran de presentar resums anuals de retencions i
ingressos a compte corresponents als rendiments a què
es referixen els articles 10.1.f) i 12.1 del present conveni
econòmic, conforme a les normes sobre lloc, forma i
termini de presentació de declaracions que establisca
cada una de les Administracions competents per a la
seua exacció.

2. Les declaracions que tinguen per objecte complir
les distintes obligacions de subministrament general d’in-
formació tributària legalment exigides hauran de pre-
sentar-se, d’acord amb la seua respectiva normativa,
davant de l’Administració de l’Estat o davant de la Comu-
nitat Foral, d’acord amb els criteris següents:

a) Tractant-se d’obligats tributaris que exercisquen
activitats empresarials i professionals, davant de l’Ad-
ministració a què corresponga la competència per a la
inspecció de les dites activitats.

b) Tractant-se d’obligats tributaris que no exercis-
quen activitats empresarials o professionals, segons que
estiguen domiciliats fiscalment en territori comú o foral.

3. Les declaracions de caràcter censal hauran de
presentar-se, d’acord amb la seua respectiva normativa,
davant de l’Administració en què radique el domicili fiscal
de la persona o entitat obligada a efectuar-les i, a més,
davant de l’Administració en què la dita persona o entitat
haja de presentar, conforme a les regles previstes en
el present conveni econòmic, alguna de les declaracions
següents:

a) Declaració de retencions i ingressos a compte.
b) Declaració-liquidació per l’Impost sobre Socie-

tats.
c) Declaració-liquidació per l’Impost sobre el Valor

Afegit.
d) Declaració per l’Impost sobre Activitats Econò-

miques.

Article 47. Fusions i escissions d’empreses.

En les operacions de fusió o escissió d’empreses en
què els beneficis tributaris que, si és el cas, siguen pro-
cedents, hagen de ser reconeguts per les dos Adminis-
tracions, Navarra aplicarà idèntica normativa que la
vigent en cada moment en territori comú, tramitant-se
els corresponents expedients administratius davant de
cada una d’aquelles.

CAPÍTOL VI
Hisendes Locals

Article 48. Principi general.

Corresponen a la Comunitat Foral en matèria d’Hi-
sendes Locals les facultats i competències que ostenta
a l’empara del que establix la Llei Paccionada, de 16
d’agost de 1841, en el Reial Decret Llei Paccionat, de
4 de novembre de 1925, i la resta de disposicions
complementàries.

Article 49. Tributs locals.

Sense perjuí del que disposa l’article anterior, corres-
pon a les Hisendes Locals de Navarra l’exacció dels tri-
buts següents:

a) Els que recaiguen sobre béns immobles sitis a
Navarra.

b) Els que graven l’exercici d’activitats empresarials,
professionals i artístiques, quan s’exercisquen a Navarra,
excepte en els supòsits en què el pagament de l’impost
faculte per a l’exercici de l’activitat corresponent en tot
el territori nacional, i en este cas l’exacció correspondrà
a l’Administració de la residència habitual o del domicili
fiscal, segons es tracte de persona física o de persona
jurídica o ens sense personalitat, respectivament.

c) Els que graven la titularitat dels vehicles de tracció
mecànica aptes per a circular per les vies públiques,
quan el domicili que conste en el permís de circulació
del vehicle radique a Navarra.

d) Els que recaiguen sobre la realització d’obres,
construccions i insta�acions per a les quals siga exigible
l’obtenció de la corresponent llicència, quan estes tin-
guen lloc a Navarra.

Article 50. Participació de les Entitats Locals de
Navarra en els tributs de l’Estat.

Les entitats locals de Navarra participaran en els
ingressos tributaris de l’Estat, en la part corresponent
a aquells tributs l’exacció dels quals no corresponga a
la Comunitat Foral, segons les normes del present con-
veni.

CAPÍTOL VII

Junta Arbitral

Article 51. Junta Arbitral.

1. Es constituïx una Junta Arbitral que tindrà atri-
buïdes les funcions següents:

a) Conéixer dels conflictes que sorgisquen entre les
Administracions interessades com a conseqüència de
la interpretació i aplicació del present conveni a casos
concrets concernents a relacions tributàries individuals.

b) Resoldre els conflictes que es plantegen entre
l’Administració de l’Estat i la de la Comunitat Foral, o
entre esta i l’Administració d’una comunitat autònoma,
en relació amb l’aplicació dels punts de connexió dels
tributs l’exacció de la qual correspon a la Comunitat Foral
de Navarra i la determinació de la proporció corresponent
a cada Administració en els supòsits de tributació con-
junta per l’Impost sobre Societats o per l’Impost sobre
el Valor Afegit.

c) Resoldre les discrepàncies que puguen produir-se
respecte a la domiciliació dels contribuents.

2. La Junta Arbitral estarà integrada per tres mem-
bres el nomenament dels quals es farà pel ministre d’Hi-
senda i pel conseller d’Economia i Hisenda del Govern
de Navarra.

Els àrbitres seran nomenats per a un període de sis
anys. En cas de produir-se una vacant, serà coberta pel
mateix procediment de nomenament. El nou membre
serà nomenat per a la part del període de mandat que
faltava per complir al substituït.

Els integrants de la Junta Arbitral seran designats
entre experts de reconegut prestigi en matèria tributària
o hisendística.

3. La Junta Arbitral resoldrà conforme a Dret totes
les qüestions que oferisca l’expedient, hagen sigut o no
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plantejades per les parts o els interessats, incloses les
fórmules d’execució.

Els acords d’esta Junta Arbitral, sense perjuí del seu
caràcter executiu, únicament seran susceptibles de
recurs en via contenciosa administrativa i davant de la
Sala corresponent del Tribunal Suprem.

4. Quan se suscite el conflicte de competències,
les Administracions afectades ho notificaran als interes-
sats, la qual cosa determinarà la interrupció de la pres-
cripció, i s’abstindran de qualsevol actuació ulterior rela-
tiva al dit conflicte.

Els conflictes seran resolts pel procediment que regla-
mentàriament s’establisca, en el qual es donarà audièn-
cia als interessats.

5. Quan se suscite el conflicte de competències,
fins que siga resolt, l’Administració que gravara els con-
tribuents en discussió continuarà sotmetent-los al seu
fur, sense perjuí de les rectificacions i compensacions
tributàries que hagen d’efectuar-se entre les Adminis-
tracions, retrotretes a la data des de la qual corresponga
exercir el nou fur tributari, segons l’acord de la Junta
Arbitral.

TÍTOL II

Aportació econòmica

CAPÍTOL I

Mètode de determinació de l’aportació

Article 52. Concepte de l’aportació.

La contribució de Navarra a l’Estat consistirà en una
aportació anual, com a participació de la Comunitat Foral
en el finançament de les càrregues generals de l’Estat.

Article 53. Determinació de l’aportació.

L’aportació anual es determinarà aplicant l’índex d’im-
putació a l’import total de les càrregues de l’Estat no
assumides per la Comunitat Foral i de les corresponents
compensacions, tot això conforme s’establix en els arti-
cles següents.

Article 54. Càrregues de l’Estat no assumides per la
Comunitat Foral.

1. Es consideren càrregues de l’Estat no assumides
per la Comunitat Foral totes les que corresponguen a
competències que no siguen exercides efectivament per
esta.

Per a la determinació de l’import de les dites càrre-
gues, es deduirà del total del Pressupost de Gastos de
l’Estat l’import íntegre, a nivell estatal, dels crèdits que
es referisquen a competències exercides per la Comu-
nitat Foral, tant en virtut dels corresponents reials decrets
de traspàs de servicis com a l’empara del que establix
la Llei Paccionada de 16 d’agost de 1841 i les dispo-
sicions complementàries.

2. En qualsevol cas, es consideraran com a càrre-
gues no assumides per la Comunitat Foral, entre altres,
les següents:

a) Les quantitats amb què es doten els Fons de
Compensació Interterritorial, a què es referix l’article
158.2 de la Constitució.

b) Les transferències o subvencions que figuren en
els Pressupostos Generals de l’Estat en favor d’ens
públics, en la mesura que les competències exercides
per estos no siguen exercides per la Comunitat Foral.

c) Els interessos i quotes d’amortització de tots els
deutes de l’Estat.

Article 55. Aportació íntegra.

La quantitat que resulte d’aplicar a les càrregues de
l’Estat no assumides per la Comunitat Foral l’índex d’im-
putació a què es referix l’article 57 d’este conveni eco-
nòmic constituirà l’aportació íntegra de Navarra.

Article 56. Compensacions.

1. De l’aportació íntegra de la Comunitat Foral es
restaran, per compensació, les quantitats següents:

a) La part imputable dels tributs no convinguts.
b) La part imputable dels ingressos de l’Estat de

naturalesa no tributària.
c) La part imputable del dèficit que presenten els

Pressupostos Generals de l’Estat.
d) Les quantitats a què es referixen els articles 10.3

i 12.3 del present Conveni Econòmic.
2. La determinació de les quantitats a què es refe-

rixen els paràgrafs a), b) i c) de l’apartat 1 anterior s’e-
fectuarà aplicant l’índex d’imputació establit en l’article
següent.

Article 57. Índex d’imputació.

L’índex d’imputació a què es referixen els articles 53,
55 i 56 precedents es determinarà, bàsicament, en fun-
ció de la renda relativa de Navarra.

Article 58. Aportació líquida.

La quantitat que resulte després de la pràctica de
les compensacions regulades en l’article 56 d’este con-
veni econòmic constituïx l’aportació líquida de Navarra.

CAPÍTOL II

Procediment de quantificació, actualització
i periodificació de l’aportació

Article 59. Periodicitat i actualització de l’aportació.

1. El mètode de determinació de l’aportació establit
en el capítol anterior s’aplicarà, per mitjà d’un acord entre
les dos Administracions, cada cinc anys, a partir del pri-
mer de vigència del present conveni. El dit acord deter-
minarà la quantia de l’aportació líquida corresponent a
l’any base del quinquenni.

2. Per a cada un dels anys restants del quinquenni,
l’aportació líquida es determinarà per mitjà de l’aplicació,
a l’aportació líquida de l’any base, de l’índex d’actua-
lització establit en l’apartat 1 de l’article 60 següent.

3. Sense perjuí del que establix l’apartat anterior,
per a cada un dels anys restants del quinquenni es deter-
minarà una aportació líquida provisional per mitjà de
l’aplicació, a l’aportació líquida de l’any base, de l’índex
d’actualització provisional establit en l’apartat 2 de l’ar-
ticle 60 següent.

4. L’aportació líquida de l’any base i les aportacions
líquides provisionals dels anys restants del quinquenni
s’inclouran en els Pressupostos Generals de l’Estat i en
els de la Comunitat Foral de Navarra del respectiu exer-
cici econòmic, als efectes pertinents.

Article 60. Índex d’actualització.

1. L’índex d’actualització a què es referix l’apar-
tat 2 de l’article 59 anterior serà el quocient entre la
recaptació líquida obtinguda per l’Estat pels tributs con-
vinguts, excepte els susceptibles de cessió a les comu-
nitats autònomes, en l’exercici a què es referisca l’a-
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portació líquida i la recaptació líquida obtinguda per este,
pels mateixos conceptes tributaris, l’any base del quin-
quenni.

2. L’índex d’actualització provisional a què es referix
l’apartat 3 de l’article 59 anterior serà el quocient entre
la previsió d’ingressos per tributs convinguts, excepte
els susceptibles de cessió a les comunitats autònomes,
que figure en els capítols I i II del Pressupost d’Ingressos
de l’Estat de l’exercici a què es referisca l’aportació líqui-
da provisional i els ingressos previstos en este, pels
mateixos conceptes tributaris, l’any base del quinquenni.

3. La recaptació líquida a què es referix l’apartat 1
d’este article serà la que se certifique per la Intervenció
General de l’Administració de l’Estat, computant-se com
a tal l’obtinguda l’any a què es referisca el certificat,
siga quin siga el de la meritació.

Article 61. Efectes per variació en les competències
assumides per la Comunitat Foral.

1. Si en qualsevol dels anys del quinquenni es pro-
duïren traspassos de servicis estatals a Navarra, el cost
anual dels quals que figura en els Pressupostos Generals
de l’Estat s’haguera computat com a càrrega no assu-
mida per la Comunitat Foral als efectes de la determi-
nació de l’aportació líquida de l’any base, es procedirà
a reduir el dit cost anual en la proporció adequada a
la part de l’any en què Navarra assumisca efectivament
els citats servicis i, en conseqüència, a minorar l’apor-
tació líquida en la quantia que resulte per aplicació de
l’índex d’imputació previst en l’article 57 d’este conveni
econòmic.

La citada reducció proporcional haurà de tindre en
compte la periodicitat real dels gastos corrents i l’efectiu
grau de realització de les inversions.

2. En el cas que Navarra deixara d’exercir compe-
tències que s’hagueren computat com a assumides als
efectes de determinar l’aportació líquida de l’any base,
s’incrementarà l’aportació líquida de l’exercici correspo-
nent en la quantia que resulte de l’aplicació del que
disposa l’apartat anterior.

3. Per als exercicis següents, l’aportació líquida de
l’any base a actualitzar serà la resultant de reduir o incre-
mentar, segons corresponga, l’aportació líquida fixada
inicialment en l’import que resulte d’aplicar l’índex d’im-
putació regulat en l’article 57 d’este conveni econòmic,
al cost anual a nivell estatal del servici o competència
traspassada o deixada d’exercir, amb l’aplicació prèvia
de l’índex previst en l’article 60 anterior.

4. Quan els servicis traspassats per l’Estat estigue-
ren integrats en el sistema de la Seguretat Social, no
s’aplicarà el que establixen els apartats 1 i 3 precedents
i caldrà ajustar-se al que establisquen els respectius reials
decrets de traspàs als efectes de la incidència d’este
en l’aportació líquida de l’any en què el traspàs siga
efectiu i en la de l’any base del quinquenni.

Article 62. Liquidació definitiva.

1. Les aportacions líquides provisionals es liquida-
ran definitivament aplicant l’índex d’actualització establit
en l’apartat 1 de l’article 60 d’este conveni econòmic.

2. La liquidació definitiva es realitzarà en el mes
de març de l’exercici següent a què es referisca l’apor-
tació líquida provisional objecte d’esta, i les diferències
que resulten respecte d’esta última es regularitzaran en
l’ingrés que, conforme al que establix l’article següent,
ha d’efectuar-se en el dit mes.

Article 63. Ingrés de l’aportació líquida provisional.

1. La quantitat a ingressar per la Comunitat Foral
de Navarra en cada exercici s’abonarà a la Hisenda Públi-

ca de l’Estat en quatre terminis del mateix import, en
els mesos de març, juny, setembre i desembre de l’exer-
cici respectiu.

2. Si al complir-se algun dels terminis en què haja
de realitzar-se l’ingrés de l’aportació líquida provisional
no haguera sigut possible fixar esta, l’ingrés s’efectuarà
d’acord amb l’última aportació líquida provisional fixada.

Els pagaments així efectuats tindran el caràcter de
«a compte», havent de practicar-se la liquidació i l’ingrés
de les diferències que pogueren haver-hi en favor d’una
o altra Administració tan prompte siga coneguda l’apor-
tació líquida corresponent a l’exercici de què es tracte.

CAPÍTOL III

Ajustos a la recaptació tributària

Article 64. Ajust per impostos directes.

Per al perfeccionament de l’estimació dels ingressos
que per impostos directes convinguts siguen atribuïbles
a Navarra i a la resta de l’Estat, les dos Administracions
n’efectuaran, de comú acord, un ajust.

Article 65. Ajustos per impostos indirectes.

1. A la recaptació real de Navarra per l’Impost sobre
el Valor Afegit se li afegirà el resultat de l’expressió mate-
màtica següent:

Ajust = c RR + (c - d) H

Sent:

H =
RRN si

RRN «
d’

d RRTC 1 — d’

H =
RR TC si

RR N »
d’

d’’ RRTC 1 — d’

RRTC = Recaptació real anual del territori comú per
l’Impost sobre el Valor Afegit, obtinguda per les Dele-
gacions de l’Agència Estatal d’Administració Tributària.

RRN = Recaptació real anual de Navarra per IVA.
RRAD = Recaptació real anual per Importacions.

c =
Consum residents Navarra

Consum residents Estat
(menys Canàries, Ceuta i Melilla)

d =
v — f — e + i

V — F — E + I

v = Valor Afegit Brut de Navarra al cost dels factors.
V = Íd. de l’Estat (menys Canàries, Ceuta i Melilla).
f = Formació Bruta de Capital de Navarra.
F = Íd. de l’Estat (menys Canàries, Ceuta i Melilla).
e = Exportacions de Navarra.
E = Íd. de l’Estat (menys Canàries, Ceuta i Melilla).
i = Importacions de Navarra provinents de la Unió

Europea.
I = Íd. de l’Estat (menys Canàries, Ceuta i Melilla)

provinents de la Unió Europea.
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d’ =
v — f — e + i

V’ — F’ — E’ + I’

V’ = Valor Afegit Brut de l’Estat (menys País Basc,
Canàries, Ceuta i Melilla).

F’ = Formació Bruta de Capital de l’Estat (menys País
Basc, Canàries, Ceuta i Melilla).

E’ = Exportacions de l’Estat (menys País Basc, Canà-
ries, Ceuta i Melilla).

I’ = Importacions de l’Estat (menys País Basc, Canà-
ries, Ceuta i Melilla) provinents de la Unió Europea.

d’’ =
V’’ — F’’ — E’’ + I’’

V — F — E + 1

V’’ = Valor Afegit Brut de l’Estat (menys Navarra,
País Basc, Canàries, Ceuta i Melilla).

F’’ = Formació Bruta de Capital de l’Estat (menys
Navarra, País Basc, Canàries, Ceuta i Melilla).

E’’ = Exportacions de l’Estat (menys Navarra, País
Basc, Canàries, Ceuta i Melilla).

I’’ = Importacions de l’Estat (menys Navarra, País
Basc, Canàries, Ceuta i Melilla) provinents de la Unió
Europea.

2. A la recaptació real de Navarra pels Impostos
Especials de Fabricació, sobre l’Alcohol i Begudes Deri-
vades, Productes Intermedis, Cervesa, Hidrocarburs i
Labors del Tabac, se li afegirà el resultat de les expres-
sions matemàtiques següents:

a) Alcohol, Begudes Derivades i Productes Interme-
dis:

Ajust = a RRAD + (a — b) H

Sent:

H =
RRN si

RRN «
b

b RRTC 1 — b

H =
RRN si

RRN »
b

1 — b RRTC 1 — b

RRN = Recaptació real anual de Navarra per l’Impost
Especial de Fabricació sobre l’Alcohol i Begudes Deri-
vades i Productes Intermedis.

RRTC = Recaptació real anual del territori comú,
inclòs País Basc, per l’Impost Especial de Fabricació
sobre l’Alcohol i Begudes Derivades i Productes Inter-
medis.

RRAD = Recaptació real anual per Importacions per
l’Impost Especial de Fabricació sobre l’Alcohol i Begudes
Derivades i Productes Intermedis.

a =
Consum residents Navarra

Consum residents Estat
(menys Ceuta i Melilla)

b =
Capacitat recaptatòria de Navarra

Capacitat recaptatòria de l’Estat
(menys Ceuta i Melilla)

b) Cervesa:
Ajust = a’ RRAD + (a’ — b’) H

Sent:

H =
RRN si

RRN «
b’

b’ RRTC 1 — b’

H =
RRTC si

RRN »
b’

1 — b’ RRTC 1 — b’

RRN = Recaptació real anual de Navarra per l’Impost
Especial de Fabricació sobre la Cervesa.

RRTC = Recaptació real anual del territori comú,
inclòs País Basc, per l’Impost Especial de Fabricació
sobre la Cervesa.

RRAD = Recaptació real anual per Importacions per
l’Impost Especial de Fabricació sobre la Cervesa.

a’ =
Consum residents Navarra

Consum residents Estat
(menys Ceuta i Melilla)

b’ =
capacitat recaptatòria de Navarra

Capacitat recaptatòria de l’Estat
(menys Ceuta i Melilla)

c) Hidrocarburs:

Ajust = a’’ RRAD + (a’’ — b’’) H

Sent:

H =
RRTC si

RRN »
b’’

b’’ RRTC 1 — b’’

H =
RRTC si

RRN »
b’’

1 — b’’ RRTC 1 — b’’

RRN = Recaptació real anual de Navarra per l’Impost
Especial sobre Hidrocarburs.

RRTC = Recaptació real anual del territori comú,
inclòs País Basc, per l’Impost Especial sobre Hidrocar-
burs.

RRAD = Recaptació real anual per Importacions per
l’Impost Especial sobre Hidrocarburs.

a’’ =
Consum residents Navarra

Consum residents Estat
(menys Canàries, Ceuta i Melilla)

b’’ =
Capacitat recaptatòria Navarra

Capacitat recaptatòria de l’Estat
(menys Canàries, Ceuta i Melilla)

d) Llavors de tabac:

Ajust = a’’’ RRTC — [(1 — a’’’) RRN]

Sent:

RRN = Recaptació real anual de Navarra per l’Impost
Especial sobre les Llavors del Tabac.

RRTC = Recaptació real anual del territori comú,
inclòs País Basc, per l’Impost Especial sobre les Llavors
del Tabac.
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Llavors de Tabac subministrades
a expenedories de Tabac i Timbre

situades a Navarra
a’’’ =

Llavors de Tabac subministrades
a expenedories de Tabac i Timbre

situades en Territori
d’aplicació de l’impost

Article 66. Quantificació i liquidació dels ajustos.

1. La quantificació i liquidació dels ajustos previstos
en els articles 64 i 65 precedents s’efectuarà, per mitjà
d’un acord entre les dos Administracions, conforme a
un procediment semblant al que establix el capítol segon.

2. En el cas que les recaptacions reals obtingudes
per Navarra pels Impostos a què es referix l’article 65
diferisquen significativament dels seus índexs de capa-
citat recaptatòria en el cas dels Impostos Especials, i
de l’índex de l’ajust per l’Impost sobre el Valor Afegit,
es procedirà a ajustar-los, permetent, en tot cas, un mar-
ge diferencial, per a efectuar els ajustos de l’any en què
es produïsquen les desviacions citades.

TÍTOL III

Comissió Coordinadora

CAPÍTOL ÚNIC

Comissió Coordinadora

Article 67. Comissió Coordinadora.

1. Es constituirà una Comissió Coordinadora, la
composició de la qual serà la següent:

a) Sis representants de l’Administració de l’Estat.
b) Sis representants de la Comunitat Foral designats

pel Govern de Navarra.

2. Les competències d’esta Comissió Coordinadora
seran:

a) Realitzar els estudis que s’estimen procedents per
a una adequada articulació estructural i funcional del
règim foral amb el marc fiscal estatal.

b) Facilitar a les Administracions competents criteris
d’actuació uniformes, plans i programes d’informàtica.

c) Examinar els supòsits o qüestions que s’hagen
plantejat en matèria d’inspecció entre l’Administració de
l’Estat i la de la Comunitat Foral.

d) Emetre els informes que siguen so�icitats pel
Ministeri d’Hisenda, el Departament d’Economia i Hisen-
da del Govern de Navarra i per la Junta Arbitral.

e) Examinar els problemes de valoració als efectes
tributaris.

f) Avaluar l’adequació de la normativa tributària al
Conveni Econòmic amb caràcter previ a la seua apro-
vació.

A estos efectes, quan, com a conseqüència de l’in-
tercanvi de projectes de disposicions normatives, s’e-
fectuaren observacions en relació amb les propostes con-
tingudes en estos, qualsevol d’estes dos Administracions
podrà so�icitar, per escrit i de forma motivada, la con-
vocatòria d’esta comissió, a fi d’aconseguir un acord
sobre les possibles discrepàncies existents en relació
amb el contingut de la normativa tributària.

g) Resoldre les consultes que es plantegen sobre
l’aplicació dels punts de connexió continguts en el con-
veni econòmic. Estes consultes es traslladaran per l’Ad-

ministració receptora a l’altra Administració per a la seua
anàlisi, junt amb la proposta de resolució, en el termini
de dos mesos des de la seua recepció. En el cas que
en els dos mesos següents no s’hagueren formulat obser-
vacions sobre la proposta de resolució, esta s’entendrà
aprovada. Si hi ha observacions, i en el cas que no siguen
admeses en el termini de quinze dies per l’altra Admi-
nistració, es procedirà a la convocatòria de la Comissió
Coordinadora, la qual, si no arriba a un acord, la tras-
lladarà a la Junta Arbitral.

h) Determinar l’aportació econòmica, tant de l’any
base com dels restants de cada quinquenni, a què es
referix l’article 59 a fi d’elevar-la a les dos Administra-
cions per a l’adopció del corresponent acord.

i) Fixar l’actualització de la xifra a què es referix
la disposició addicional segona per a la seua aprovació
per les dos Administracions.

j) Establir el mètode per a la quantificació i liquidació
dels ajustos per impostos indirectes regulats en els arti-
cles 65 i 66 del present conveni econòmic.

k) Quantificar la valoració anual, provisional i defi-
nitiva, del cost de les competències exercides per la
Comunitat Foral de Navarra en matèria de policia.

l) Acordar els compromisos de co�aboració i coor-
dinació en matèria d’estabilitat pressupostària.

A este efecte, determinarà l’objectiu d’estabilitat pres-
supostària per a la Comunitat Foral de Navarra en el
termini d’un mes des de l’aprovació, per part del Govern,
de l’objectiu d’estabilitat pressupostària en les condi-
cions establides en l’article 8.1 de la Llei 18/2001, de
12 de desembre, General d’Estabilitat Pressupostària,
traslladant-lo al Consell de Política Fiscal i Financera de
les comunitats autònomes perquè en prenguen coneixe-
ment.

Amb anterioritat a l’1 de juny de cada any analitzarà
el compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària
de l’exercici immediat anterior.

Dins dels terminis establits en l’article 8 de la Llei
Orgànica 5/2001, de 13 de desembre, comprovarà la
idoneïtat de les mesures contingudes en els plans de
sanejament elaborats per la Comunitat Foral de Navarra
per a la correcció de les situacions de desequilibri que,
si és el cas, pogueren presentar-se.

3. La Comissió Coordinadora es reunirà, almenys
dos vegades a l’any, durant els mesos de març i setembre
i, a més, quan així ho so�icite alguna de les Adminis-
tracions representades.

4. La Comissió Coordinadora podrà crear Subcomis-
sions per a delegar-hi l’exercici de les competències con-
tingudes en els paràgrafs a), b), c), d), e), f) i g) de l’apar-
tat 2 d’este article. Les dites Subcomissions estaran for-
mades per tres representants de cada Administració, i
els acords adoptats per estes tindran eficàcia des del
moment que es prenguen, sense perjuí de la seua pos-
terior ratificació per la Comissió Coordinadora.

Disposició addicional primera.

S’aprova l’aportació líquida definitiva de Navarra per
a l’exercici 2000, any base del quinquenni 2000-2004,
que figura en l’annex 1 del present Conveni Econòmic.

La citada aportació líquida s’ha fixat segons la situació
real de les competències assumides per la Comunitat
Foral el 31 de desembre del 2000.

Disposició addicional segona.

La xifra de sis milions d’euros a què es referixen els
articles 19 i 33 serà actualitzada, almenys, cada cinc
anys, conforme al que disposa l’article 67 del present
conveni econòmic.
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Disposició addicional tercera.

En el cas de produir-se una reforma substancial en
l’ordenament jurídic tributari de l’Estat, es procedirà per
les dos Administracions, de comú acord, a l’adaptació
del present conveni a les modificacions que hagueren
experimentat els tributs convinguts i a la revisió, si és
el cas, de l’aportació líquida de l’any base del quinquenni
que corresponga, en la forma i quantia procedents, amb
efectes a partir de l’any en què entre en vigor la citada
reforma.

Disposició addicional quarta.

Mentres es dicten per la Comunitat Foral les normes
necessàries per a l’aplicació d’este conveni, relatives als
Impostos Especials, Impost sobre el Valor Afegit, Impost
sobre les primes d’Assegurances, Impost sobre les Ven-
des Detallistes de Determinats Hidrocarburs i Impost
sobre la Renda de No Residents, així com les normes
per a l’exacció de les taxes a què es referix l’article 40,
s’aplicaran les normes vigents en territori comú.

Disposició addicional quinta.

L’Estat i la Comunitat Foral podran acordar el finan-
çament conjunt d’inversions a realitzar a Navarra, o en
altres territoris, quan la naturalesa o característiques d’es-
tes aconselle este tipus de finançament.

Disposició addicional sexta.

Les dos Administracions, de comú acord, establiran
anualment, per mitjà de l’aplicació d’un conjunt de
mòduls, la valoració del cost de les competències exer-
cides per la Comunitat Foral de Navarra en matèria de
policia, tenint en compte el seu exercici efectiu.

Disposició addicional sèptima.

Les facultats de tutela financera respecte a les entitats
locals que en cada moment exercisca l’Estat en relació
amb l’aplicació de la Llei 18/2001, de 12 de desembre,
General d’Estabilitat Pressupostària, correspondran a la
Comunitat Foral, sense que això puga significar, de cap
manera, un nivell d’autonomia de les entitats locals
Navarreses inferior al que tinguen les de règim comú.

Disposició addicional octava.

A partir de l’any 2002, el finançament de les funcions
i servicis traspassats a la Comunitat Foral de Navarra
en matèries d’assistència sanitària i servicis socials tindrà
el mateix tractament que la resta de càrregues assu-
mides, substituint així el règim pressupostari establit en
els Reials Decrets 1680/1990, de 28 de desembre, i
1681/1990, de 28 de desembre.

Disposició transitòria primera.

Per al quinquenni 2000-2004, l’índex d’imputació a
què es referix l’article 57 d’este conveni és l’1,60 per
cent.

Disposició transitòria segona.

Si en qualsevol dels anys que, durant la vigència del
present conveni econòmic, hagen de considerar-se com
a any base de quinquenni no s’aprovara en termini oportú
l’aportació líquida corresponent a l’assenyalat any base,
es fixarà, per al dit exercici i, si és el cas, per als sub-

següents, una aportació líquida provisional, conforme al
que establix l’apartat 3 de l’article 59 d’este conveni
econòmic.

Les aportacions líquides provisionals així determina-
des no seran objecte de liquidació definitiva i seran regu-
laritzades una vegada establida l’aportació líquida defi-
nitiva de l’any base del quinquenni corresponent.

Disposició transitòria tercera.

Durant el quinquenni 2000-2004, a la recaptació real
de Navarra per l’Impost sobre el Valor Afegit se li afe-
giran:

a) L’1,699 per cent de la recaptació estatal per l’Im-
post sobre el Valor Afegit obtinguda en les Duanes.

b) El 0,314 per cent de la recaptació real de l’Impost
sobre el Valor Afegit, exclosa la de les Duanes, obtinguda
en territori comú dividida per 0,92638, o de la recaptació
real de Navarra dividida per 0,01385, segons que el
percentatge de recaptació de Navarra respecte a la total
estatal, exclòs el País Basc, siga superior o inferior, res-
pectivament, a l’1,473 per cent.

Disposició transitòria quarta.

1. Durant el quinquenni 2000-2004, a la recaptació
real de Navarra pels Impostos Especials de Fabricació
sobre l’Alcohol i Begudes Derivades, Productes Interme-
dis, Cervesa, Hidrocarburs i Llavors del Tabac, se li afe-
giran:

a) 1. L’1,60 per cent de la recaptació estatal pels
Impostos sobre l’Alcohol i Begudes Derivades i Productes
Intermedis obtinguda en les Duanes.

2. Amb signe negatiu, el 4,30 per cent de la recap-
tació real pels Impostos sobre l’Alcohol i Begudes Deri-
vades i sobre Productes Intermedis, exclosa la de les
Duanes, obtinguda en territori comú dividida per 0,941,
o de la recaptació real de Navarra dividida per 0,059,
segons que el percentatge de recaptació de Navarra res-
pecte a la total estatal, exclosa l’obtinguda en les duanes,
siga superior o inferior, respectivament, al 5,90 per cent.

b) 1. L’1,60 per cent de la recaptació estatal per
l’Impost Especial sobre la Cervesa obtinguda en les dua-
nes.

2. Amb signe negatiu, el 0,50 per cent de la recap-
tació real de l’Impost Especial sobre la Cervesa, exclosa
la de les duanes, obtinguda en territori comú dividida
per 0,979, o de la recaptació real de Navarra dividida
per 0,021, segons que el percentatge de recaptació de
Navarra respecte a la total estatal, exclosa l’obtinguda
en les duanes, siga superior o inferior, respectivament,
al 2,10 per cent.

c) 1. El 2,00 per cent de la recaptació estatal per
l’Impost Especial sobre Hidrocarburs obtinguda en les
Duanes.

2. Amb signe negatiu el 0,71 per cent de la recap-
tació real de l’Impost Especial sobre Hidrocarburs, exclo-
sa la de les duanes, obtinguda en territori comú dividida
per 0,9729, o de la recaptació real de Navarra dividida
per 0,0271, segons que el percentatge de recaptació
de Navarra respecte a la total estatal, exclosa l’obtinguda
en les duanes, siga superior o inferior, respectivament,
al 2,71 per cent.

d) La diferència entre el resultat d’aplicar a la recap-
tació real en el territori comú per l’Impost sobre les Lla-
vors del Tabac el percentatge que corresponga anual-
ment al valor de les llavors subministrades a Expene-
dories de Tabac i Timbre situades a Navarra, sobre el
valor de les llavors subministrades als dits establiments
en el territori d’aplicació d’este impost, i el resultat d’a-
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plicar el complementari a cent del percentatge anterior-
ment definit a la recaptació real pel mateix concepte
tributari a Navarra.

En el cas que es modifique l’actual règim de fabricació
i comerç de llavors del tabac, es procedirà per les dos
Administracions, de comú acord, a la revisió d’este ajust.

2. En el cas que la recaptació real obtinguda a
Navarra diferisca, per l’Impost sobre Hidrocarburs, en
més del 7 per cent i, pels Impostos Especials sobre Alco-
hol i Begudes Derivades, Productes Intermedis i Cervesa,
en més del 10 per cent de la xifra que resulte d’aplicar
els índexs continguts en l’últim incís dels paràgrafs a).2,
b).2, i c).2 anteriors a la recaptació real del conjunt de
l’Estat per cada un d’estos, es corregiran els dits índexs
per a efectuar els ajustos de l’any en què es produïsquen
les diferències citades.

La dita correcció es realitzarà per aplicació del per-
centatge de variació, positiu o negatiu, que excedisca
sobre els respectius límits establits en el paràgraf anterior
als corresponents índexs continguts en l’últim incís dels
paràgrafs a).2, b).2, i c).2 anteriors.

Disposició transitòria quinta.

Les normes contingudes en la secció 3a del capítol II
i secció 1a del capítol III, del títol I, s’aplicaran als exercicis
que s’inicien a partir de l’1 de gener del 2003.

Disposició transitòria sexta.

Els tributs meritats amb anterioritat a l’entrada en
vigor del present conveni econòmic es regiran pels punts
de connexió vigents en el moment de la seua meritació.

Esta mateixa regla s’aplicarà respecte de les reten-
cions, ingressos a compte i pagaments fraccionats quan
el naixement de l’obligació de retindre, ingressar a comp-
te o de realitzar el pagament fraccionat s’haguera pro-
duït, així mateix, amb anterioritat a l’entrada en vigor
del present conveni econòmic.

Els procediments no finalitzats a l’entrada en vigor
del present conveni econòmic es regiran per la normativa
vigent en el moment del seu inici.

Disposició transitòria sèptima.

El règim transitori dels nous tributs convinguts s’a-
justarà a les regles següents:

1a. La Comunitat Foral se subrogarà en els drets
i obligacions, en matèria tributària, de la Hisenda Pública
Estatal, en relació amb la gestió, inspecció, revisió i recap-
tació dels tributs a què es referix la present disposició.

2a. Les quantitats liquidades i contretes amb ante-
rioritat a la data des de la qual s’entenen convinguts
els tributs a què es referix la present disposició, corres-
ponents a situacions que hagueren estat subjectes a

la Comunitat Foral si hagueren estat convinguts estos
tributs, i que s’ingressen amb posterioritat a la mencio-
nada data, correspondran en la seua integritat a la Comu-
nitat Foral.

3a. Les quantitats meritades amb anterioritat a la
data des de la qual s’entenen convinguts els tributs a
què es referix la present disposició, i liquidades a partir
d’eixa data en virtut d’actuacions inspectores, es dis-
tribuiran aplicant els criteris i els punts de connexió d’es-
tos tributs.

4a. Quan siga procedent, les devolucions correspo-
nents a liquidacions practicades o que hagueren hagut
de practicar-se, amb anterioritat a la data des de la qual
s’entenen convinguts els tributs a què es referix la pre-
sent disposició, seran realitzades per l’Administració que
haguera sigut competent en la data de la meritació, con-
forme als criteris i punts de connexió d’estos tributs.

5a. Els actes administratius dictats per la Comunitat
Foral de Navarra seran reclamables en via administrativa
foral davant dels seus òrgans. Al contrari, els dictats
per l’Administració de l’Estat, siga quina siga la seua
data, seran reclamables davant dels òrgans competents
de l’Estat.

No obstant, l’ingrés corresponent s’atribuirà a l’Ad-
ministració que resulte creditora d’acord amb les normes
contingudes en les regles anteriors.

6a. Als efectes de la qualificació d’infraccions tri-
butàries, així com de les sancions que a estes corres-
ponguen en cada cas, tindran plena validesa i eficàcia
els antecedents que sobre el particular obren en la Hisen-
da Pública Estatal amb anterioritat a l’entrada en vigor
de l’harmonització dels tributs a què es referix la present
disposició.

7a. L’entrada en vigor de l’harmonització dels tributs
a què es referix la present disposició transitòria no per-
judicarà els drets adquirits pels contribuents conforme
a les lleis dictades amb anterioritat a la dita data.

Disposició transitòria octava.

El règim tributari aplicable a les agrupacions d’interés
econòmic i les unions temporals d’empreses constituïdes
amb anterioritat a l’entrada en vigor del present conveni
econòmic serà el corresponent a la Comunitat Foral,
quan no superen l’àmbit territorial d’esta i estiguen sub-
jectes a la legislació fiscal foral.

Per tant,
Mane a tots els espanyols, particulars i autoritats,

que complisquen esta llei i que la facen complir.

Madrid, 15 de juliol del 2003.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,
JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ

ANNEX I
Determinació de l’aportació de Navarra de l’any base 2000

Concepte Milers de pessetes

Pressupost de l’Estat. Gastos
Càrregues exercides per Navarra

23.176.259.727

Ministeris i Ens Territorials (*) 12.424.709.039

Total càrregues no assumides 10.751.550.688
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Concepte Milers de pessetes

Aportació íntegra
10.751.550.688 × 0,0160 172.024.811

Compensacions:
Per tributs no convinguts
508.497.000 × 0,0160 — 8.135.952

Per altres ingressos no tributaris
1.378.331.602 × 0,0160 —22.053.306

Per dèficit pressupostari
4.320.137.727 × 0,0160 —69.122.204

Per impostos directes convinguts —12.657.747
111.969.209

Aportació líquida de l’any base 60.055.602
Aportació líquida de l’any base en milers d’euros. 360.941,44

(*) Este import inclou 4.225.788.438 milers de pessetes corresponents al traspàs d’INSALUD, 475.474.625 milers de pessetes pel
traspàs d’IMSERSO i 250.000.000 milers de pessetes com a valoració en matèria de Policia.

14405 LLEI 26/2003, de 17 de juliol, per la qual
es modifiquen la Llei 24/1988, de 28 de juliol,
del Mercat de Valors, i el text refós de la Llei
de Societats Anònimes, aprovat pel Reial
Decret Legislatiu 1564/1989, de 22 de
desembre, a fi de reforçar la transparència
de les societats anònimes cotitzades.
(«BOE» 171, de 18-7-2003.)

JUAN CARLOS I
REI D’ESPANYA

A tots els qui vegen i entenguen esta llei.
Sapieu: Que les Corts Generals han aprovat la llei

següent i jo la sancione.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

En l’àmbit de la Unió Europea, la Comissió Europea
elabora un Pla d’acció sobre dret de societats partint
de l’informe sobre la modernització del dret de societats
comunitari del Grup Winter, presentat al novembre del
2002, i que aborda, en resposta a un mandat del Consell
de Ministres d’Economia i Finances (ECOFIN) d’Oviedo,
aspectes rellevants de la reforma del govern de les
empreses suscitats pels esdeveniments recents. Els
Estats membres han adoptat mesures legislatives en
diversos àmbits per a tractar d’infondre confiança als
mercats, i han promogut informes per a elaborar codis
de bon govern o reformar els ja existents. Així, a Ale-
manya es va aprovar l’any passat l’informe Cromme;
França i Itàlia van revisar els seus codis, i a principis
d’enguany els informes Higgs i Smith han proposat un
conjunt de modificacions en el codi britànic basat en
l’informe Cadbury del 1992.

Espanya no ha quedat al marge, ans al contrari, en
la Llei 44/2002, de 22 de novembre, de Mesures de
Reforma del Sistema Financer, s’ha regulat un comité
d’auditoria per a les societats emissores de valors les

accions o obligacions de les quals estiguen admeses
a negociació en mercats de valors (article 47); s’han
reforçat els mecanismes per a l’efectiva independència
dels auditors (article 51), i s’ha adaptat la Llei del Mercat
de Valors a la Directiva «Market Abuse», establint un
règim exigent en matèria de comunicació de la infor-
mació rellevant al mercat (articles 37 i següents).

De la mateixa manera, tenint en compte el nou marc
econòmic globalitzat, en particular la interrelació entre
els mercats financers, l’augment del grau d’internacio-
nalització de l’economia espanyola, els nivells d’harmo-
nització derivats del mercat únic europeu, la nova situa-
ció estructural i algunes disfuncions recentment posades
de manifest en altres mercats estrangers, es va con-
siderar la necessitat de promoure una detinguda reflexió
sobre la incidència d’estos factors en els mercats finan-
cers.

Per estes raons, la proposició no de llei aprovada
pel Ple del Congrés dels Diputats en la sessió celebrada
el 16 d’abril del 2002 va promoure la creació d’una
comissió especial d’experts amb la tasca d’analitzar la
problemàtica que les anteriors circumstàncies han pro-
vocat en les societats emissores de valors i instruments
financers admesos a negociació en els mercats orga-
nitzats, les relacions entre estes i els consultors, analistes
financers i les altres empreses i persones que els presten
els seus servicis professionals en l’àmbit de l’activitat
financera, així com les relacions entre estes entre si,
tot això en nom d’incrementar el grau de transparència
de les societats cotitzades i dotar d’una major estabilitat
i seguretat la posició de l’accionista. Així mateix, s’instava
la comissió especial que analitzara l’estat actual de vigèn-
cia i grau d’assumpció del codi de bon govern en relació
amb les societats cotitzades.

Així, en virtut del que s’ha dit anteriorment, per Acord
del Consell de Ministres de 19 de juliol del 2002, es
va crear la Comissió Especial per al Foment de la Trans-
parència i Seguretat en els Mercats i Societats Cotit-
zades, amb l’encàrrec d’elaborar un informe, fet públic
el 8 de gener del 2003, que ha representat un nou


