Suplemento núm. 4

Venres 16 febreiro 2007

MINISTERIO
DE ECONOMÍA E FACENDA
3159

ORDE EHA/276/2007, do 12 de febreiro, pola
que se establece o procedemento para a devolución extraordinaria das cotas do imposto
sobre hidrocarburos soportadas polos agricultores e gandeiros polas adquisicións de gasóleo. («BOE» 40, do 15-2-2007.)

A disposición adicional primeira da Lei 44/2006, do 29
de decembro, de mellora da protección dos consumidores e usuarios, recoñece o dereito á devolución extraordinaria das cotas do imposto sobre hidrocarburos, satisfeitas ou soportadas polos agricultores e gandeiros con
ocasión das adquisicións de gasóleo que tributase polo
imposto sobre hidrocarburos ao tipo impositivo da epígrafe 1.4 da tarifa 1.ª do artigo 50.1 da Lei 38/1992, do 28
de decembro, de impostos especiais e que fosen efectuadas durante o período comprendido entre o 1 de outubro
de 2005 e o 30 de setembro de 2006.
Pola súa vez, no punto 3 da citada disposición adicional, autorízase o ministro de Economía e Facenda para
establecer o procedemento para efectuar a mencionada
devolución do imposto sobre hidrocarburos, podendo
comprender aquel a obriga de que os interesados presenten declaracións tributarias, mesmo de carácter censual.
Así mesmo, o artigo 98.4 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria, atribúelle competencias ao
ministro de Facenda para determinar os supostos e condicións en que os obrigados tributarios deberán presentar
por medios telemáticos as súas declaracións, autoliquidacións, comunicacións, solicitudes e calquera outro documento de transcendencia tributaria.
En consecuencia, para facer factible a devolución
extraordinaria do imposto sobre hidrocarburos articúlase
o correspondente procedemento.
Na súa virtude, dispoño:
Artigo 1. Forma e prazo para a presentación da solicitude de devolución extraordinaria das cotas do
imposto sobre hidrocarburos soportadas polos agricultores e gandeiros polas adquisicións de gasóleo.
Os agricultores e gandeiros aos cales a disposición
adicional primeira da Lei 44/2006, do 29 de decembro, de
mellora da protección dos consumidores e usuarios, lles
recoñece o dereito á devolución das cotas do imposto
sobre hidrocarburos satisfeitas ou soportadas con ocasión das adquisicións de gasóleo a que fai referencia a
mencionada disposición adicional, para facer efectivo
este dereito deberán proceder á presentación telemática a
través da internet dunha solicitude, dentro do prazo de
dous meses, contados a partir da data de entrada en vigor
da presente orde, nas condicións e de acordo co procedemento previsto nela.
Artigo 2. Aprobación do formato electrónico «Solicitude
de devolución extraordinaria das cotas do imposto
sobre hidrocarburos satisfeitas ou soportadas polos
agricultores e gandeiros polas adquisicións de gasóleo» e procedemento para a súa presentación telemática.
1. Apróbase o formato electrónico «Solicitude de
devolución extraordinaria das cotas do imposto sobre
hidrocarburos satisfeitas ou soportadas polos agriculto-
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res e gandeiros polas adquisicións de gasóleo» correspondentes ás efectuadas polos beneficiarios.
2. A presentación telemática das solicitudes mencionadas no punto anterior efectuarase de acordo co
seguinte procedemento:
a) O declarante porase en comunicación coa Axencia
Estatal de Administración Tributaria a través da internet
no enderezo electrónico www.agenciatributaria.es e
deberán constar na solicitude os datos seguintes:
1.º NIF: nove caracteres.
2.º Matrícula dos vehículos que efectuaron o consumo de gasóleo que tributase polo imposto sobre hidrocarburos ao tipo impositivo da epígrafe 1.4. da tarifa 1.ª do
artigo 50.1 da Lei 30/1992, do 28 de decembro, de impostos especiais (en diante gasóleo bonificado).
3.º Tipo e número de fabricación da maquinaria ou
artefacto que efectuou o consumo de gasóleo bonificado.
4.º Por cada subministración ou conxunto de subministracións agrupadas nun mesmo documento: número
de factura, data dela, código de identificación retallista
(CIR) do establecemento onde se efectuou a adquisición,
volume de litros de gasóleo bonificado adquirido, e
importe, ambos os datos arredondados a dúas cifras decimais. No caso de que o beneficiario da devolución sexa
pola súa vez suxeito pasivo do imposto sobre as vendas
retallistas de determinados hidrocarburos, o código de
identificación retallista que se consignará será o do beneficiario.
No suposto de adquisicións satisfeitas mediante cheques gasóleo, conforme o previsto no artigo 107.1.b) do
Regulamento dos impostos especiais, aprobado polo
Real decreto 1165/1995, do 7 de xullo, o declarante deberá
determinar de forma global por todas as subministracións
efectuadas nun mesmo establecemento e satisfeitas
mediante a utilización deste medio de pagamento específico, a cantidade de litros subministrados, e consignar
este dato na solicitude xunto co importe total satisfeito
por este medio de pagamento e o código de identificación
retallista do establecemento onde se efectuou a adquisición do carburante.
5.º Identificación da entidade financeira e do código
da conta corrente c.c.c., a que se deban efectuar as transferencias das devolucións.
b) A continuación procederase a transmitir a relación coa sinatura electrónica xerada ao seleccionar o certificado previamente instalado no navegador para o
efecto.
c) Se o presentador é unha persoa ou entidade autorizada a presentar relacións en representación de terceiras persoas, requirirase unha única sinatura, a correspondente ao seu certificado.
d) Se a solicitude é aceptada, a Axencia Estatal de
Administración Tributaria devolveralle en pantalla a solicitude validada cun código electrónico de dezaseis caracteres, ademais da data e hora de presentación.
No suposto de que a presentación fose rexeitada,
mostrarase en pantalla a descrición dos erros detectados.
Neste caso, deberase proceder a emendalos e volver presentar unha nova solicitude.
Artigo 3. Devolución das cotas polas subministracións
efectuadas.
De acordo coas solicitudes presentadas a que se refire
o artigo 2, a oficina xestora de impostos especiais correspondente ao domicilio fiscal do beneficiario da devolución do imposto sobre hidrocarburos acordará, se é o
caso, a devolución das cotas correspondentes, mediante
transferencia bancaria á conta indicada polo beneficiario
na solicitude.
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Artigo 4. Obrigas dos beneficiarios da devolución.
Os titulares da devolución do imposto sobre hidrocarburos a que se refire esta orde deberán estar en posesión
das facturas acreditativas de cada unha das subministracións que se inclúan na correspondente solicitude de
devolución. A referida documentación deberana conservar os beneficiarios durante un período de catro anos a
partir da data en que finaliza o prazo de presentación da
dita solicitude.
Disposición adicional única. Colaboración social.
As persoas ou entidades autorizadas a presentar por vía
telemática declaracións en representación de terceiras persoas, de acordo co disposto no Real decreto 1377/2002, do
20 de decembro, polo que se desenvolve a colaboración
social na xestión dos tributos para a presentación telemática
de declaracións, comunicacións e outros documentos tributarios e, doutra parte, na Orde HAC/1398/2003, do 27 de
maio, pola que se establecen os supostos e condicións en
que se poderá facer efectiva a colaboración social na xestión
dos tributos, e se estende esta expresamente á presentación
telemática de determinados modelos de declaración e
outros documentos tributarios, poderán facer uso desta
facultade respecto da presentación das solicitudes previstas
nesta orde.
Disposición derradeira primeira. Habilitación do director
xeral da Axencia Estatal de Administración Tributaria.
Habilítase o director xeral da Axencia Estatal de Administración Tributaria a ditar as disposicións ou instrucións
necesarias para a execución e cumprimento do previsto
nesta orde.
Disposición derradeira segunda. Entrada en vigor.
Esta orde entrará en vigor o día seguinte ao da súa
publicación no «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 12 de febreiro de 2007.–O vicepresidente
segundo do Goberno e ministro de Economía e Facenda,
Pedro Solbes Mira.

MINISTERIO
DE SANIDADE E CONSUMO
3160

REAL DECRETO 124/2007, do 2 de febreiro,
polo que se regula o Rexistro nacional de instrucións previas e o correspondente ficheiro
automatizado de datos de carácter persoal.
(«BOE» 40, do 15-2-2007.)

A Lei 41/2002, do 14 de novembro, básica reguladora
da autonomía do paciente e de dereitos e obrigas en materia de información e documentación clínica, regula no seu
artigo 11 o documento de instrucións previas que define
como aquel mediante o cal unha persoa maior de idade,
capaz e libre, manifesta anticipadamente a súa vontade,
para que esta se cumpra no momento en que chegue a
situacións en cuxas circunstancias non sexa capaz de
expresalo persoalmente, sobre os coidados e o tratamento
da súa saúde ou, unha vez chegado o falecemento, sobre o
destino do seu corpo ou dos seus órganos.
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O documento de instrucións previas constitúe, pois, a
expresión do respecto á autonomía das persoas que,
deste modo, poden decidir sobre aqueles coidados e tratamentos que desexan recibir ou non no futuro se se
encontran ante unha determinada circunstancia ou, unha
vez chegado o falecemento, sobre o destino do seu corpo
ou dos seus órganos. Non só lle permite ao paciente
influír nas futuras decisións asistenciais, senón que lles
facilita aos profesionais da saúde a toma de decisións
respectuosas coa vontade do enfermo cando este non ten
xa capacidade para decidir por si mesmo.
O artigo 11 da Lei 41/2002, do 14 de novembro, establece no seu punto 2 que cada servizo de saúde regulará o
procedemento adecuado para que, chegado o caso, se
garanta o cumprimento das instrucións previas de cada
persoa que deberán constar sempre por escrito. Son xa
varias as comunidades autónomas que estableceron normas que regulan os seus rexistros de instrucións previas.
A efectividade deste dereito do paciente exixe que o
documento de instrucións previas, independentemente
do lugar en que fose formalizado, poida ser coñecido precisa e oportunamente polos profesionais da saúde aos
cales, no seu momento, lles corresponda a responsabilidade da asistencia sanitaria que se lle deba prestar. Por
esta razón, o mencionado artigo 11 da Lei 41/2002, do 14
de novembro, no seu punto 5, dispón que, para asegurar
a eficacia en todo o territorio nacional das instrucións previas manifestadas polos pacientes e formalizadas de
acordo co disposto na lexislación das respectivas comunidades autónomas, se creará no Ministerio de Sanidade
e Consumo o Rexistro nacional de instrucións previas,
que se rexerá polas normas que regulamentariamente se
determinen, logo de acordo do Consello Interterritorial do
Sistema Nacional de Saúde.
O carácter persoal dos datos que debe conter este
rexistro e o seu ficheiro automatizado determina que quedarán plenamente suxeitos ao establecido na Lei orgánica
15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de
carácter persoal, e ás medidas de seguranza que impón a
citada lei orgánica e os seus regulamentos de desenvolvemento.
Respecto deste real decreto adoptou o correspondente acordo favorable o Consello Interterritorial do Sistema Nacional de Saúde.
Na súa virtude, por proposta da ministra de Sanidade
e Consumo, coa aprobación previa do ministro de Administracións Públicas, de acordo co Consello de Estado e
logo da deliberación do Consello de Ministros na súa
reunión do día 2 de febreiro de 2007,
DISPOÑO:
Artigo 1. Creación e adscrición do Rexistro nacional de
instrucións previas.
Créase, adscrito ao Ministerio de Sanidade e Consumo a través da Dirección Xeral de Cohesión do Sistema
Nacional de Saúde e Alta Inspección, o Rexistro nacional
de instrucións previas, no cal se recollerán as inscricións
practicadas nos rexistros autonómicos, conforme o previsto no artigo 11.5 da Lei 41/2002, do 14 de novembro,
básica reguladora da autonomía do paciente e de dereitos
e obrigas en materia de información e documentación
clínica.
Artigo 2.

Obxecto e finalidade.

1. A inscrición no Rexistro nacional de instrucións
previas asegura a eficacia e posibilita o coñecemento en
todo o territorio nacional das instrucións previas outorgadas polos cidadáns que fosen formalizadas de acordo co
disposto na lexislación das comunidades autónomas.

