BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en valencià al núm. 128

I.

Dimecres 26 de maig de 2010

Secc. I. Pàg. 1

DISPOSICIONS GENERALS

CAP DE L’ESTAT
8384

Correcció d’errors de la Llei 2/2010, d’1 de març, per la qual es transposen
determinades directives en l’àmbit de la imposició indirecta i es modifica la Llei
de l’Impost sobre la Renda de no-Residents per a adaptar-la a la normativa
comunitària.

Advertits alguns errors en la publicació de la Llei 2/2010, d’1 de març, per la qual es
transposen determinades directives en l’àmbit de la imposició indirecta i es modifica la Llei
de l’Impost sobre la Renda de no-Residents per a adaptar-la a la normativa comunitària,
publicada en el «Boletín Oficial del Estado», suplement en valencià al número 53, de 2 de
març de 2010, s’efectuen les correccions oportunes:
En les pàgines 25 i 26:
En l’article tercer, que introduïx modificacions en la Llei 38/1992, de 28 de desembre,
d’Impostos Especials, en l’apartat u, que modifica l’article 4 de la Llei 38/1992, en els punts
11, 15 i 25 de l’esmentat article 4, on diu: «… Llei 58/2003, de 17 de desembre, General
Tributària autoritzada,…», ha de dir: «... Llei 58/2003, de 17 de desembre, General
Tributària, autoritzada…».
En la pàgina 38:
En el títol de l’article quart on diu: «Modificació del Text Refós de l’Impost sobre la
Renda...», ha de dir «Modificació del Text Refós de la Llei de l’Impost sobre la Renda...».
En el paràgraf inicial de l’article quart, on diu: «… modificacions en del Text…», ha de
dir «… modificacions en el Text…».
En la pàgina 45:
En la lletra a) de la disposició final quarta, on diu: «Els apartats sis, set i huit de l’article
segon i l’article octau tindran efectes des del dia d’entrada en vigor de la present llei», ha
de dir: «Els apartats huit, nou i deu de l’article segon i l’article sèptim tindran efectes des
del dia d’entrada en vigor de la present llei».
En la lletra d) de la disposició final quarta, on diu: «L’article sèptim serà aplicable
des de l’1 de gener de 2009», ha de dir: L’article sext serà aplicable des de l’1 de gener
de 2009».
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