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24787 REIAL DECRET 1965/1999, de 23 de
desembre, pel qual es modifica el Regla-
ment dels impostos especials. («BOE» 312,
de 30-12-1999.)

La necessitat de modificar el Reglament d’impostos
especials la imposa la disposició final quarta de la Llei
50/1998, de 30 de desembre, de mesures fiscals, admi-
nistratives i de l’ordre social, que estableix que «el Govern
ha de modificar el Reglament dels impostos especials,
aprovat pel Reial decret 1165/1995, de 7 de juliol, per-
què sigui exigible la destrucció de les bolles de circulació
que incorporin els béns objecte dels impostos especials
de fabricació per als quals aquest document de circulació
sigui exigible, en els casos en què aquells s’enviïn fora
de l’ámbit territorial intern que determina la Llei 38/-
1992, de 28 de desembre, d’impostos especials».

D’altra banda, d’acord amb una moció del Consell
per a la Defensa del Contribuent, es fixa explícitament
els terminis en els quals els procediments relatius a les
devolucions que preveu la Llei d’impostos especials s’han
de resoldre.
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A més a més, d’acord amb el que disposa l’apartat 1
de l’article 19 de la Directiva 92/12/CEE, del Consell,
de 25 de febrer, relativa al règim general, tinença, cir-
culació i controls dels productes objecte d’impostos
especials, s’estableix la possibilitat que el document d’a-
companyament s’expedeixi amb una còpia suplemen-
tária que sigui posada a disposició de l’Administració
tributària amb caràcter previ a l’inici de la circulació.

Així mateix, es delimita amb més claredat i precisió
el contingut de règim d’intervenció que preveuen els
articles 15 i 18 de la Llei 38/1999, d’impostos especials.

Finalment, s’hi introdueixen una altra sèrie de modi-
ficacions de carácter tècnic aconsellades per l’experièn-
cia en l’aplicació del sistema d’impostos especials vigent.

En virtut d’això, a proposta del ministre d’Economia
i Hisenda, d’acord amb el Consell d’Estat i amb la deli-
beració prèvia del Consell de Ministres en la reunió del
dia 23 de desembre de 1999,

D I S P O S O :

Article únic. Modificació del Reglament dels impostos
especials.

El text del Reglament dels impostos especials, aprovat
pel Reial decret 1165/1995, de 7 de juliol, i modificat
pel Reial decret 112/1998, de 30 de gener, es modifica
en el sentit que s’indica a continuació:

1. A l’article 6, «Normes generals sobre les devo-
lucions», s’hi afegeixen dos nous apartats 7 i 8, amb
la redacció següent:

«7. Els procediments de devolució de quotes
satisfetes per impostos especials que s’indiquen a
continuació, per resoldre’ls, tenen un termini máxim
de sis mesos computat a partir de les dates
següents:

a) En el procediment que preveu l’article 5, sub-
ministraments de carburants en les relacions inter-
nacionals, el còmput del termini indicat comença
a partir de la data en què tingui entrada en el regis-
tre del centre gestor la relació centralitzada a què
es refereix l’apartat 6 de l’article esmentat enviada
per les entitats emissores de targetes.

b) En els procediments que preveu l’article 7,
devolucions per exportació, el còmput del termini
indicat comença a partir de la data de sortida efec-
tiva de les mercaderies del territori duaner de la
Unió Europea.

c) En els procediments que preveuen els arti-
cles 8, 9 i 10, devolucions per enviaments a l’ámbit
territorial comunitari no intern, el còmput del ter-
mini indicat comença a partir de la data en què
tingui entrada en el registre de l’oficina gestora
la so�icitud a què es refereixen, respectivament,
els apartats 5, 4 i 4 de cada un d’aquests articles.

d) En els procediments que preveuen els arti-
cles 54 i 80, devolucions per utilització de l’alcohol
i begudes alcohòliques en certs processos, el còm-
put del termini indicat comença a partir de la data
en què tingui entrada en el registre de l’oficina ges-
tora la so�icitud a què es refereix l’apartat 5 del
primer article esmentat en el parágraf d) del segon
article esmentat.

e) En els procediments que preveuen els arti-
cles 109, 110 i 111, devolucions per utilització
d’hidrocarburs en certs usos, el còmput del termini
indicat comença a partir de la data en què tingui
entrada en el registre de l’òrgan competent per

a la seva tramitació la so�icitud a què es refereixen,
respectivament, els apartats 4, 8 i 5 de cada un
d’aquests articles.

f) En el procediment que preveu l’article 124,
devolució per reciclatge o destrucció de labors del
tabac, per al cas que preveu l’apartat 5 del mateix
article, el còmput del termini indicat comença a
partir de la data en què tingui entrada en el registre
de l’oficina gestora la so�icitud a què es refereix
l’apartat 1 d’aquest article.

Sens perjudici de l’obligació de l’Administració
de dictar en tots els casos resolució expressa, en
els supòsits que preveu aquest apartat les so�i-
cituds de devolució s’entenen desestimades si no
s’hi dicta resolució expressa en el termini indicat.

8. En els procediments de devolució que pre-
veuen els articles 55, 112 i 124, relatius a la rein-
troducció en fábrica o dipòsit fiscal de determinats
béns objecte dels impostos especials, l’Administra-
ció disposa del termini de set dies, comptat a partir
de la presentació de la so�icitud a què es refereixen,
respectivament, els apartats 1, 1 i 1 de cada un
d’aquests articles, per autoritzar, si s’escau, el reen-
viament dels productes a fábrica o dipòsit fiscal.
Aquesta so�icitud s’entén estimada si, transcorre-
gut l’esmentat termini, no s’hi ha dictat resolució
expressa.

Així mateix, l’Administració disposa d’un termini
de sis mesos, comptat a partir de la presentació
de la so�icitud indicada en el parágraf anterior, per
determinar l’import de la quota que, si s’escau,
escaigui tornar. Transcorregut l’esmentat termini
sense resolució expressa, s’entén que l’import de
la quota la devolució de la qual és procedent és
el que es desprèn de les dades consignades per
l’interessat en la so�icitud de referència.

Una vegada rebuts els productes a la fábrica
o dipòsit fiscal, el dipositari autoritzat receptor al
qual, respectivament, es refereixen cada un dels
apartats 4, 4 i 4 dels articles 55, 112 i 124, disposa
del termini d’un mes, comptat des de la data en
què l’import de la quota a tornar, d’acord amb el
que exposa el parágraf anterior, hagi quedat deter-
minat per resolució expressa o presumpta, per fer
efectiu aquest import al so�icitant de la devolució.»

2. El número 10 del parágraf a) de l’apartat 2 de
l’article 11, «Dipòsits fiscals», queda redactat de la mane-
ra següent:

«10è No obstant el que estableixen els núme-
ros 2n, 4t, 5è, 6è, 7è i 9è, no és exigible el com-
pliment d’un volum mínim de sortides en relació
amb l’autorització dels dipòsits fiscals següents:

Dipòsits fiscals que s’autoritzin exclusivament
per efectuar operacions de subministrament de
begudes alcohòliques i de labors de tabac desti-
nades al consum o la venda a bord de vaixells i
aeronaus.

Dipòsits fiscals de begudes alcohòliques i de
labors del tabac situats en ports o aeroports i que
funcionin exclusivament com a establiments mino-
ristes, sempre que tinguin reconegut l’estatut dua-
ner de dipòsits duaners o dipòsits francs.»

3. L’apartat 1 de l’article 13, «Magatzems fiscals»,
queda redactat de la manera següent:

«1. Els empresaris que vulguin posar en fun-
cionament un magatzem fiscal, ho han de so�icitar
a l’oficina gestora corresponent al lloc d’insta�ació
i adjuntar la documentació necessária per a la seva
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inscripció en el registre territorial. Cal adjuntar a
l’escrit una memòria de l’activitat que pensa exercir
i una estimació raonada del mercat que espera aten-
dre. Així mateix, és condició necessária per auto-
ritzar el magatzem fiscal que el so�icitant estigui
al corrent en el compliment de les seves obligacions
fiscals.

L’autorització de funcionament del magatzem fis-
cal es pot revocar en cas d’incompliment de les
obligacions que estableixen la Llei i aquest Regla-
ment en relació amb la insta�ació i el funcionament
del magatzem fiscal, així com en els casos en què
els seus titulars deixin d’estar al corrent en el com-
pliment de les seves obligacions fiscals. La revo-
cació de l’autorització de funcionament implica, si
s’escau, la regularització de les existències dels pro-
ductes emmagatzemats.»

4. S’afegeix un segon paràgraf a l’apartat 5 de l’ar-
ticle 13, «Magatzems fiscals», amb la redacció següent:

«Excepcionalment, quan productes que no incor-
porin traçadors, marcadors o desnaturalitzadors i
que hagin entrat en el magatzem fiscal amb apli-
cació d’una exempció o un tipus reduït, no puguin
ser enviats, per causes sobrevingudes, a destina-
cions dins de l’ámbit territorial intern per als quals
la Llei ha previst l’aplicació dels beneficis esmen-
tats, el titular del magatzem pot so�icitar a l’oficina
gestora que practiqui la liquidació de les quotes
corresponents a aquests productes. Una vegada
el titular del magatzem hagi ingressat les quotes,
aquest pot enviar els productes objecte de la regu-
larització amb qualsevol destinació.»

5. Se suprimeix l’apartat 3 de l’article 14, «Enlles-
timent del règim suspensiu».

6. S’afegeix una excepció 5a al parágraf b) de l’a-
partat 1 de l’article 22, «Document d’acompanyament»,
amb la redacció següent:

«5a Quan es tracti de gasoil al qual s’apliqui
el tipus establert en l’epígraf 1.4 que es traslladi
des del lloc on radiqui l’activitat empresarial dels
consumidors finals autoritzats, d’acord amb el que
estableix l’article 106, fins als diferents emplaça-
ments en què es poden trobar les maquinàries que
calgui proveir. En aquests casos, la circulació del
gasoil s’empara en l’autorització a què es refereix
el parágraf c) de l’apartat 4 de l’article 106 i en
un albarà per cada emplaçament, en què s’anoten,
per a cada máquina i una vegada efectuada l’o-
peració, les dades identificatives i el volum de car-
burant proveït.»

7. S’afegeix un nou apartat 6 a l’article 22, «Do-
cument d’acompanyament», amb la redacció següent:

«6. El ministre d’Economia i Hisenda pot esta-
blir que en tots o en alguns dels supòsits de cir-
culació en què escaigui l’expedició d’un document
d’acompanyament, aquest contingui una còpia
suplementària que sigui enviada o posada a dis-
posició de l’Administració tributària abans de l’inici
de la circulació que l’esmentat document empari.
Els casos en què sigui exigible aquesta obligació
i les modalitats d’enviament o posada a disposició
de l’Administració tributària de la referida còpia
suplementària els determina el ministre d’Economia
i Hisenda.»

8. S’afegeix un nou apartat 16 a l’article 26, «Mar-
ques fiscals», amb la redacció següent:

«16. En els supòsits d’explotació i en els d’en-
viament, per qualsevol procediment de circulació

intracomunitària, a l’ámbit territorial comunitari no
intern, de productes que incorporin bolles de cir-
culació, és requisit previ perquè aquestes opera-
cions es considerin autoritzades i, si s’escau, perquè
el règim suspensiu es consideri ultimat, que aquests
precintes s’inutilitzin o es destrueixin, sota control
de l’Administració tributària, abans de la sortida
de l’àmbit territorial intern. La destrucció o la inu-
tilització s’ha de fer pel procediment que preveu
el paràgraf segon de l’apartat 5 de l’article 6.»

9. L’apartat 1 de l’article 27, «Vendes en ruta», que-
da redactat de la manera següent:

«1. Amb caràcter general, la sortida de produc-
tes de fàbrica, dipòsit fiscal o magatzem fiscal es
pot efectuar pel procediment de venda en ruta sem-
pre que s’hagi meritat l’impost amb aplicació d’un
tipus ordinari o reduït. L’oficina gestora pot auto-
ritzar el procediment de vendes en ruta per a la
realització d’avituallaments de carburants i combus-
tibles a aeronaus i embarcacions amb aplicació d’u-
na exempció.

No obstant això, el gasoil no pot ser enviat pel
procediment de vendes en ruta a un magatzem
fiscal o a un detallista quan s’hagi meritat l’impost
amb aplicació del tipus reduït que preveu l’epí-
graf 1.4 de l’apartat 1 de l’article 50 de la Llei.»

10. L’apartat 5 de l’article 34, «Circulació per carre-
tera», queda redactat de la manera següent:

«5. Quan les interrupcions es prolonguin per
més temps del previst o quan es produeixin interrup-
cions no previstes, cal presentar el document d’a-
companyament a l’oficina gestora corresponent al
lloc on es produeixi la interrupció, a altres serveis
dependents del centre gestor o als agents de la
guárdia civil, que han de diligenciar el document
i consignar la causa i la durada de la interrupció.»

11. L’apartat 1 de l’article 45, «Altres normes gene-
rals de gestió», queda redactat de la manera següent:

«1. En les fàbriques de productes objecte dels
impostos especials de fabricació es poden rebre
i emmagatzemar-s’hi, en règim suspensiu, produc-
tes objecte de la seva activitat, sense que calgui
que se sotmetin a operacions de transformació.

L’activitat d’una fàbrica en relació amb els pro-
ductes rebuts i emmagatzemats en règim suspen-
siu i no sotmesos a operacions de transformació
s’ha de comptabilitzar individualitzadament pel que
fa a la de fabricació o transformació i queda sot-
mesa al compliment dels mateixos requisits que
són exigibles en relació amb un dipòsit fiscal en
funcionament. A més a més, la possibilitat d’aco-
llir-se al que disposa el paràgraf anterior queda con-
dicionada al fet que el volum trimestral mitjà de
sortides de la fàbrica durant un any superi les quan-
titats que estableix l’article 11 d’aquest Reglament
per a l’autorització de dipòsits fiscals.

L’incompliment de les condicions i els requisits
a què es refereix el paràgraf anterior inhabilita el
titular de la fàbrica per acollir-se a la possibilitat
que preveu el primer paràgraf d’aquest apartat.
Aquesta inhabilitació es produeix, si s’escau, per
mitjà d’una resolució motivada del centre gestor
amb l’audiència prèvia al titular de la fàbrica.»

12. L’article 46, «Control d’activitats i locals», queda
redactat de la manera següent:

«1. Les actuacions de comprovació i investi-
gació tributària en l’àmbit dels impostos especials
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de fabricació les du a terme la Inspecció dels Tri-
buts, d’acord amb el que disposen el capítol VI
del títol III de la Llei 230/1963, de 28 de desembre,
general tributària, i el capítol V de la Llei 11/1998,
de 26 de febrer, de drets i garanties dels contri-
buents.

2. A més a més i amb independència del que
disposa l’apartat anterior, les activitats i els locals
de les fàbriques, dipòsits fiscals i magatzems fiscals
estan sotmesos a un control específic per la Inter-
venció dels Impostos Especials de Fabricació.

3. El control específic a què es refereix l’apartat
anterior s’efectua amb caràcter permanent en rela-
ció amb les activitats i locals de les refineries de
petroli i de les fàbriques d’alcohol que tinguin una
capacitat de producció diària superior a 1.000 litres
d’alcohol pur.

4. Les funcions d’inspecció i intervenció les
exerceixen els serveis corresponents dependents
del Departament de Duanes i Impostos Especials
de l’Agència Estatal d’Administració Tributària.»

13. Queda derogat l’article 47, «Règim d’inspecció».
14. L’article 48, que passa a denominar-se «Règim

d’intervenció», queda redactat de la manera següent:

«1. Correspon a la Intervenció dels Impostos
Especials de Fabricació l’exercici continuat de les
funcions següents:

a) Controlar el compliment de les obligacions
formals imposades als obligats tributaris pels
impostos especials de fabricació, relacionats amb
la inscripció en el registre territorial de l’oficina ges-
tora corresponent i amb l’autorització de l’activitat
i dels establiments on s’introdueixin, transformin,
manipulin, emmagatzemin, comercialitzin, des-
trueixin, desnaturalitzin, marquin o expedeixin pro-
ductes objecte d’aquests impostos.

b) Controlar els productes i les matèries pri-
meres que s’introdueixin, s’emmagatzemin o surtin
dels establiments sotmesos a aquest règim, inclosa
l’extracció de mostres d’uns i altres.

c) Controlar les operacions de fabricació o
transformació, així com l’aplicació efectiva dels pro-
ductes en els destins i processos declarats, incloses
les corresponents declaracions de treball, els infor-
mes de resultats i informes d’incidències, la des-
naturalització, la destrucció i el marcatge de pro-
ductes.

d) Comprovar el compliment del que disposa
aquest Reglament, en relació amb els sistemes
comptables la tenidoria dels quals sigui exigible
reglamentáriament.

e) Efectuar recomptes de les existències de
matèries primeres, productes i marques fiscals que
es trobin en els establiments sotmesos a aquest
règim.

f) Verificar que, en les condicions que li siguin
aplicables, el titular de l’establiment o activitat sot-
mesa a intervenció ha complert les obligacions de
presentació de les declaracions d’operacions i
declaracions liquidacions corresponents per impos-
tos especials i, si s’escau, que ha efectuat l’ingrés
de les quotes meritades.

g) L’exercici per la Intervenció dels Impostos
Especials de Fabricació de les funcions a què es
refereix aquest apartat no té la consideració de
comprovació de caràcter parcial als efectes del que
preveu l’article 28 de la Llei 1/1998, de 26 de
febrer, de drets i garanties dels contribuents.

2. La iniciació, l’exercici i la finalització de les
actuacions de la Intervenció, així com els drets i

les obligacions dels titulars dels establiments i acti-
vitats davant la Intervenció es regeixen, amb caràc-
ter general, pel que disposa el Reglament general
de la inspecció dels tributs, aprovat pel Reial
decret 939/1986, de 25 d’abril, amb les particu-
laritats següents:

a) Atenent el caràcter continuat del règim d’in-
tervenció, els titulars dels establiments i activitats
sotmesos a aquest règim han de permetre, en tot
moment i sense que calgui comunicació prèvia, l’en-
trada a l’establiment als funcionaris i agents de la
intervenció, a efectes d’iniciar i efectuar les actua-
cions corresponents.

b) Sens perjudici dels supòsits en què el control
sigui permanent, els funcionaris i agents de la inter-
venció poden romandre en aquests establiments
durant el temps necessari per exercir-hi les seves
funcions.

c) En cas d’absència, els titulars dels establi-
ments i activitats sotmesos a aquest règim han de
designar una persona que faciliti l’accés a les ins-
ta�acions, així com qui els representi, amb poder
suficient, davant aquells quan sigui requerit.

d) Atenent l’índole dels controls portats a terme
per la Intervenció, els titulars dels establiments i
activitats sotmesos a aquest règim han de posar
a disposició de funcionaris i agents de la Intervenció
els elements de comprovació i mesura disponibles
a l’establiment, així com el personal idoni per uti-
litzar-los.

e) Quan, d’acord amb el que estableix l’apar-
tat 3 de l’article 46, el control específic sigui per-
manent, els titulars dels establiments i activitats
corresponents han de proporcionar als funcionaris
i agents de la Intervenció el local, el personal auxiliar
i el material necessaris per a l’exercici de les seves
funcions amb caràcter permanent.

f) Els titulars dels establiments i activitats sot-
mesos a aquest règim han d’adoptar les mesures
de control que els serveis d’intervenció jutgin opor-
tunes als fins de l’apartat anterior i subministrar
tots els elements d’informació necessaris a aquest
efecte.

3. Per fer constar tots els fets o circumstàncies
que tinguin rellevància per al control de les acti-
vitats o establiments sotmesos a aquest règim, les
actuacions de la Intervenció dels Impostos Espe-
cials de Fabricació s’han de documentar en dili-
gències, comunicacions, informes i actes.

4. Les actes d’intervenció, que poden ser de
conformitat o disconformitat segons que l’interes-
sat hagi acceptat íntegrament o no la proposta de
liquidació que continguin, s’han d’estendre quan,
com a resultat dels controls efectuats per la Inter-
venció, sigui procedent regularitzar el tractament
tributari de les operacions concretes objecte de
control sota aquest règim.

Les actes d’intervenció tenen la consideració
d’actes prèvies pel que fa a les definitives que pos-
teriorment pugui estendre la Inspecció dels Tributs,
i la seva tramitació es regeix pel que preveu per
a aquestes actes prèvies el Reglament general de
la inspecció dels tributs, aprovat pel Reial decret
939/1986, de 25 d’abril, i la resta de normes que
hi siguin aplicables.»

15. El segon paràgraf de l’apartat 4 de l’article 50,
«Controls comptables», queda redactat de la manera
següent:

«No obstant això, quan es tracti de productes
que circulin per carretera, les anotacions de cárrec
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relatives als rebuts en establiments habilitats per
emmagatzemar-los en règim suspensiu o amb apli-
cació d’una exempció o tipus reduït i les anotacions
de data relatives als expedits des dels mateixos
establiments s’han de fer en el moment de pro-
duir-se l’entrada o la sortida que les origina.»

16. L’apartat 1 de l’article 102, «Avituallament a
embarcacions», queda redactat de la manera següent:

«1. L’avituallament de carburant a embarca-
cions, per beneficiar-se de l’exempció que estableix
el parágraf b) de l’apartat 2 de l’article 51 de la
Llei, s’ha d’ajustar al procediment que estableixen
els apartats següents. Si es tracta de vaixells de
les Forces Armades, no cal incorporar al gasoil tra-
çadors i marcadors.»

17. S’afegeix un segon parágraf a l’apartat 1 de
l’article 103, «Producció d’electricitat, transport ferrovia-
ri, construcció i manteniment de vaixells i aeronaus i
injecció en alts forns», amb la redacció següent:

«Als efectes de l’aplicació de l’exempció que
estableix el parágraf c) de l’apartat 2 de l’article 51
de la Llei, s’estableixen les definicions següents:

‘‘Central elèctrica’’. La insta�ació l’activitat de
producció d’energia elèctrica de la qual queda com-
presa en l’ámbit d’aplicació de la Llei 54/1997,
de 27 de novembre, del sector elèctric, i l’esta-
bliment i el funcionament de la qual han estat auto-
ritzats d’acord amb el que estableix el capítol I del
títol IV de la Llei esmentada.

‘‘Central combinada’’. La insta�ació l’activitat de
cogeneració d’energia elèctrica i de calor útil de
la qual per al posterior aprofitament energètic queda
compresa en l’àmbit d’aplicació de la Llei 54/1997,
de 27 de novembre, del sector elèctric, i l’establi-
ment i el funcionament de la qual han estat auto-
ritzats d’acord amb el que estableix el capítol II del
títol IV de la Llei esmentada.»

18. L’apartat 2 de l’article 106, «Aplicació del tipus
reduït de l’epígraf 1.4», queda redactat de la manera
següent:

«2. Només poden rebre gasoil amb aplicació
del tipus reduït (d’ara endavant denominat ‘‘gasoil
bonificat’’), els magatzems fiscals, detallistes i con-
sumidors finals autoritzats, d’acord amb les normes
que figuren en els apartats següents.

A aquests efectes, tenen la consideració de ‘‘con-
sumidors finals’’ les persones i entitats que rebin
el gasoil bonificat per utilitzar-lo, sota la seva pròpia
direcció i responsabilitat, en els fins que preveu
l’apartat 2 de l’article 54 de la Llei o en un ús
com a combustible.»

19. S’inclou un nou parágraf c) en l’apartat 4 de
l’article 106, «Aplicació del tipus reduït de l’epígraf 1.4»,
amb la redacció següent:

«c) En el cas previst en l’excepció 5a al parà-
graf b) de l’apartat 1 de l’article 22, l’oficina gestora
corresponent al lloc on radiqui l’activitat empresa-
rial del consumidor final i amb la so�icitud prèvia
d’aquest, ha d’expedir una autorització general que
permeti a aquell portar a terme el trasllat del gasoil,
a l’empara dels albarans de circulació a què es
refereix l’excepció, als diferents emplaçaments on
hi hagi les maquinàries que calgui proveir.»

20. El paràgraf b) de l’apartat 4 de l’article 116 bis,
«Productes compresos en la tarifa 2a», queda redactat
de la manera següent:

«Els titulars de les fàbriques, dipòsits fiscals i
magatzems fiscals han de remetre a l’oficina ges-

tora corresponent al lloc de l’establiment, dins del
primer trimestre de cada any, una relació de des-
tinataris als quals s’hagin enviat, durant l’any ante-
rior, productes sensibles amb aplicació de l’exemp-
ció que conté l’apartat 1 de l’article 51 de la Llei,
en una quantitat igual o superior a 50.000 litres.
En la relació s’ha d’indicar, per productes, la quan-
titat enviada a cada destinatari.»

21. L’apartat 1 de l’article 118, «Prohibicions d’ús»,
queda redactat de la manera següent:

«1. A efectes del que disposa l’apartat 2 de
l’article 54 de la Llei es consideren:

a) ‘‘Motors de tractors i maquinària agrícola uti-
litzats en agricultura, inclosa l’horticultura, la rama-
deria i la silvicultura’’. Els motors de tractors agrí-
coles, motocultors, tractocarros, maquinària agrícola
automotriu i portadors a què es refereixen les defi-
nicions de l’annex II del Reial decret 2822/1998,
de 23 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament
general de vehicles i que s’utilitzin en les activitats
indicades. A aquests efectes, no té la consideració
d’activitat pròpia de l’agricultura, inclosa l’horticul-
tura, la ramaderia i la silvicultura, el transport per
compte d’altri fins i tot mitjançant tractors o maqui-
nària agrícola dotats de remolc.

b) ‘‘Motors de maquinària minera no apta per
circular per vies públiques que s’utilitzi en activitats
regulades per la Llei 22/1973, de 21 de juliol, de
mines, i per la Llei 54/1980, de 5 de novembre,
de modificació de l’anterior’’. Els motors de la
maquinària que no hagi estat autoritzada per cir-
cular per vies públiques pels òrgans competents
en matèria de tránsit, circulació i seguretat viària
i que es trobi afecta, de manera exclusiva, a la
seva utilització en les activitats mineres d’aprofi-
tament, investigació i explotació inclòs el transport
de mineral i estèril dins del recinte d’una explotació
minera. A aquests efectes, es consideren activitats
mineres o activitats regulades per la legislació mine-
ra esmentada les que tenen com a objectiu la inves-
tigació i l’explotació dels recursos minerals a què
es refereix aquesta legislació i que estiguin recol-
zades per la corresponent autorització administra-
tiva d’aprofitament, investigació o explotació d’a-
quests recursos. En cap cas poden utilitzar gasoil
com a carburant, amb aplicació del tipus que esta-
bleix l’epígraf 1.4 de la tarifa 1a, els motors dels
artefactes o aparells que tinguin la condició de vehi-
cles diferents dels vehicles especials d’acord amb
el que estableixen les definicions de l’annex II del
Reial decret 2822/1998, de 23 de desembre, pel
qual s’aprova el Reglament general de vehicles.»

22. L’apartat 1 de l’article 120, «Òrgans adminis-
tratius competents», queda redactat de la manera
següent:

«1. Els serveis d’inspecció i d’investigació
dependents del Departament de Duanes i Impostos
Especials de l’Agència Estatal d’Administració Tri-
butària són competents per dirigir, coordinar i rea-
litzar en l’àmbit territorial respectiu els serveis i les
actuacions encaminats al descobriment de les
infraccions tipificades a l’article 55 de la Llei. La
realització dels esmentats serveis i actuacions tam-
bé la poden dur a terme agents de les forces i
cossos de seguretat.»

23. L’article 121, «Expedient d’infracció», queda
redactat de la manera següent:

«1. La incoació de l’expedient per a la deter-
minació de responsabilitats i la imposició de les
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sancions, a què es refereix l’article 55 de la Llei,
l’inicia d’ofici l’oficina gestora a la qual es refereix
l’apartat 3 de l’article 120 anterior, per pròpia ini-
ciativa o en virtut d’una ordre superior o una petició
raonada d’altres òrgans.

2. Descoberta la comissió d’una infracció, cal
estendre l’oportuna diligència, en què cal reflectir:

a) Lloc i data d’actuació.
b) Dades d’identificació del vehicle o embar-

cació, amb expressió, en cavalls fiscals, de la potèn-
cia del motor.

c) Nom, cognoms, domicili, NIF i document
nacional d’identitat o passaport del conductor del
vehicle o del patró de l’embarcació, així com del
propietari, indicant el codi d’identificació si la titu-
laritat correspon a una persona jurídica.

d) Constáncia de la classe i les característiques
del carburant o combustible utilitzat, indicant colo-
ració i, si s’escau, resultat de l’assaig amb reactiu
químic.

e) Diligència de presa de mostres degudament
autentificada, en el supòsit que l’interessat mostri
la seva disconformitat pel que fa a la classe i les
característiques del producte ressenyades a la dili-
gència.

f) Declaració de l’interessat sobre data, lloc i
subministrador de l’últim proveïment realitzat, amb
la ressenya de les dades del document acreditatiu
si així ho justifica.

g) Qualsevol altra circumstáncia d’interès per
a l’apreciació i la qualificació dels fets.

h) Signatura dels agents actuaris i del conduc-
tor o usuari del vehicle o del patró de l’embarcació,
els quals poden manifestar tot el que considerin
oportú pel que fa als fets ressenyats a la diligència.

La diligència, juntament amb les mostres que
s’hagin extret, s’ha de remetre el mateix dia, o el
més proper si això no és possible, al cap de l’oficina
gestora competent per iniciar el procediment san-
cionador.

3. Rebuda la diligència, el cap de l’oficina ges-
tora ha de disposar la incoació de l’expedient oportú
i designar-ne un instructor a aquest efecte.

La iniciació del procediment sancionador s’ha
de comunicar als interessats perquè abans del trà-
mit d’audiència formulin les a�egacions i aportin
els documents, les justificacions i les proves que
estimin convenients.

L’instructor pot demanar els informes i les actua-
cions complementáries que estimi oportuns, i so�i-
citar del centre gestor la remissió dels antecedents
que constin en el registre corresponent sobre els
presumptes infractors, a efectes d’apreciar la cir-
cumstància de comissió repetida d’infraccions per
algun d’aquells. Així mateix, ha de remetre una de
les mostres extretes a algun dels laboratoris de
duanes i impostos especials per analitzar-la i deixar
la resta sota la seva custòdia.

4. La incoació de l’expedient s’ha de comunicar
a la Prefectura Provincial de Trànsit o a la Capitania
Marítima que correspongui a la matrícula del vehi-
cle o de l’embarcació, a fi que els successius adqui-
rents tinguin coneixement que, de la resolució de
l’expedient, pot recaure la sanció de precintament
i immobilització.

5. Concloses les actuacions i el termini d’a�e-
gacions, es formula proposta de resolució, que ha
de ser notificada als interessats en el procediment
sancionador, i cal indicar-los la posada de manifest
de l’expedient, així com la possibilitat d’a�egar tot

el que considerin convenient i que presentin els
documents, els justificants i les proves que estimin
oportuns.

6. En vista de la proposta formulada per l’ins-
tructor del procediment sancionador i dels docu-
ments, proves i a�egacions que constin en l’ex-
pedient, el cap de l’oficina gestora ha de dictar
resolució motivada del procediment sancionador.

7. En la configuració de l’expedient sanciona-
dor, tramitació, terminis, representació en el pro-
cediment i tramitació abreujada, en el que no pre-
veu aquesta norma, cal atenir-se al que preveu per
al desenvolupament del procediment sancionador
el Reial decret 1930/1998, d’11 de setembre, pel
qual es desplega el règim sancionador tributari i
s’introdueixen les adequacions necessáries en el
Reial decret 939/1986, de 25 d’abril, pel qual s’a-
prova el Reglament general de la inspecció dels
tributs.

8. Notificat l’acord als infractors, i llevat que
s’hagi acordat la substitució a què es refereix l’a-
partat 4 de l’article 55 de la Llei, el titular del vehicle
o de l’embarcació l’ha de situar, si s’escau, a dis-
posició del cap de l’oficina gestora per immobi-
litzar-lo i precintar-lo, operació que cal comunicar
a la Prefectura Provincial de Tránsit o a la Capitania
Marítima que correspongui a la matrícula. Les des-
peses originades per la immobilització i el precin-
tament són a compte del titular.

Les sancions pecuniàries s’han de fer efectives
en els terminis que estableix el Reglament general
de recaptació i per algun dels mitjans de pagament
dels deutes tributaris que s’hi estableixen.

9. Una vegada hagin adquirit fermesa les sen-
tències dictades, les oficines gestores ho han de
comunicar al centre gestor perquè consti en el
registre a què es refereix l’apartat 4 de l’article 120
anterior.

10. L’acord del cap de l’oficina gestora és
objecte de recurs en la via economicoadministra-
tiva, en els termes legalment previstos.»

Disposició addicional primera. Marques fiscals en
labors del tabac enviades a Ceuta i Melilla.

D’acord amb la previsió que conté l’apartat quatre,
punt 2, de l’article 68 de la Llei 13/1996, de 30 de
desembre, de mesures fiscals, administratives i de l’ordre
social, l’obligació de destruir o inutilitzar les marques
fiscals que incorporin labors del tabac que s’exportin,
que estableixen els articles 6.5 i 26.16 del Reglament
dels impostos especials, també és exigible en relació
amb les que tinguin per destí Ceuta o Melilla des de
la data de l’entrada en vigor d’aquest Reial decret.

Disposició addicional segona. Referències a norma-
tives sectorials.

Les referències que conté el Reglament dels impostos
especials a la Llei 38/1985, de 22 de novembre, del
monopoli fiscal de tabacs, i a la Llei 34/1992, de 22
de desembre, d’ordenació del sector petroler, s’han d’en-
tendre fetes, respectivament, a la Llei 13/1998, de 4
de maig, d’ordenació del mercat de tabacs i normativa
tributària, i a la Llei 34/1998, de 7 d’octubre, del sector
d’hidrocarburs.

Disposició addicional tercera. Règim de matrícula
turística.

No obstant el que disposa la disposició final sisena
del Reial decret 2822/1998, de 23 de desembre, pel
qual s’aprova el Reglament general de vehicles, l’entrada
en vigor del que preveu el parágraf a) de la disposició
derogatòria segona de l’esmentat Reial decret té lloc
el dia 1 de gener de 2001.
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Disposició final primera. Habilitació normativa.

S’autoritza el ministre d’Economia i Hisenda per dictar
les disposicions necessáries per al desplegament i el
compliment del que estableix aquest Reial decret.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor l’endemá de la
publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Madrid, 23 de desembre de 1999.

JUAN CARLOS R.

El vicepresident segon del Govern
i ministre d’Economia i Hisenda,
RODRIGO DE RATO Y FIGAREDO

24789 REIAL DECRET 1968/1999, de 23 de desem-
bre, pel qual es modifiquen determinats articles
del Reglament de l’impost sobre la renda de
les persones físiques, de l’impost sobre la renda
de no residents i del Reglament de plans i fons
de pensions, en matèria de dietes, obligació
de declarar, pagaments a compte i obligacions
d’informació. («BOE» 312, de 30-12-1999.)

Aquest Reial decret porta a terme la modificació de
determinats preceptes dels reglaments de l’impost sobre
la renda de les persones físiques, de l’impost sobre la
renda de no residents i del Reglament de plans i fons
de pensions, en matèries relatives al règim de retencions
a compte i determinades obligacions d’informació. Així
mateix, a l’impost sobre la renda de les persones físiques
es desenvolupa l’obligació de declarar i es fixen nous
terminis per al desenvolupament del règim d’estimació
objectiva i per a la realització de les renúncies i revo-
cacions a la modalitat simplificada de l’estimació directa
i a l’estimació objectiva.

El capítol I recull les modificacions en el Reglament
de l’impost sobre la renda de les persones físiques.

L’article 1 actualitza l’import exonerat de gravamen
corresponent a despeses de manutenció quan es pro-
dueix un desplaçament amb pernocta a territori estranger.

L’article 2 fa una nova redacció de l’article 48 del
Reglament de l’impost, amb la finalitat d’incorporar en
l’esmentat precepte el límit màxim de rendes per a l’a-
plicació del mínim familiar per ascendents discapacitats.

L’article 3 desplega l’obligació de declarar, d’acord
amb les remissions al desplegament reglamentari que
recull l’article 79 de la Llei de l’impost i, en conseqüència,
es deroga la disposició transitòria setena de l’anterior
text reglamentari, atès que el nou text també és aplicable
a les declaracions corresponents al període impositiu
de 1999.

L’article 4 afegeix, en l’apartat 3 de l’article 66 del
Reglament de l’impost, relatiu a les obligacions d’infor-
mació de les entitats gestores d’institucions d’inversió
co�ectiva, que aquesta obligació s’entén complerta amb
el resum anual de retencions que han de presentar les
mateixes entitats, en el qual consti la mateixa informació,
per alleugerir càrregues formals a aquestes entitats; així
mateix, dins de l’article 66 del Reglament de l’impost,
afegeix obligacions d’informació sobre els perceptors
dels premis que tenen exempció d’acord amb el que

preveu l’article 7.ñ) de la Llei de l’impost, per facilitar
un control adequat d’aquestes rendes exemptes.

L’article 5 afegeix a les rendes sotmeses a retenció
o ingrés a compte els rendiments d’activitats forestals, atès
que aquestes entren en el 2000 en l’àmbit d’aplicació del
règim d’estimació objectiva.

L’article 6 modifica el paràgraf d) de l’apartat 2 de
l’article 71 del Reglament de l’impost, amb la supressió
de l’apartat 2 que recollia l’obligació de retenció a càrrec
de les entitats dipositàries de societats d’inversió mobi-
liària de capital variable, amb la qual cosa, en cas de
transmissió o reemborsament de les accions d’aquestes,
és el soci o partícip qui ha d’efectuar un pagament a
compte, de la mateixa manera que passa en les societats
d’inversió mobiliària de capital fix.

L’article 7 modifica el tipus de retenció aplicable als
rendiments del treball derivats d’impartir cursos, con-
ferències, co�oquis, seminaris i similars, o derivats de
l’elaboració d’obres literàries, artístiques o científiques,
sempre que se cedeixi el dret a la seva explotació, per
equiparar-lo amb el tipus de retenció aplicable amb caràc-
ter general als rendiments d’activitats professionals.

L’article 8 modifica l’apartat 2 de l’article 78 del Regla-
ment de l’impost, per suprimir les regles especials de
quantificació de l’import de les retribucions per al càlcul
del tipus de retenció corresponent als tripulants d’em-
barcacions de pesca les retribucions dels quals consis-
teixin, totalment o parcialment, en una participació en
el valor de la pesca capturada, atès que aquesta regla
impedia l’adequació del tipus de retenció aplicable a
aquests contribuents al que corresponia d’acord amb
els rendiments realment percebuts al llarg de l’exercici.

L’article 9 adapta el sistema de càlcul de les reten-
cions que preveu l’article 79, apartat 1, del Reglament
als tipus de les noves tarifes recollides en el Projecte
de llei de pressupostos per a l’any 2000.

L’article 10 redueix fins al 18 per 100 el tipus mínim
de retenció aplicable a les relacions laborals especials
de caràcter dependent, per equiparar-lo amb el tipus de
retenció aplicable amb caràcter general als rendiments
professionals.

L’article 11 estableix una retenció del 18 per 100
per a tots els rendiments del capital mobiliari.

L’article 12 rebaixa amb caràcter general al 18
per 100 el tipus de retenció a compte sobre els ren-
diments derivats d’activitats professionals i al 9 per 100
per a aquells que inicien una activitat, per tal d’adequar
les retencions a la quota final.

L’article 13 redueix fins al 18 per 100 el tipus de
retenció aplicable als premis qualificables de guanys
patrimonials.

L’article 14 redueix fins al 18 per 100 el tipus de
retenció aplicable als rendiments que preveu l’arti-
cle 70.2.b) del Reglament de l’impost, amb excepció
dels derivats de la cessió dels drets d’imatge, per als
quals es manté el 20 per 100.

Així mateix, s’estableixen unes normes específiques
per als rendiments d’activitats forestals, ja que s’incor-
poren al règim d’estimació objectiva de manera similar
a les agrícoles i ramaderes. A l’article 12, se’ls imposa
un tipus de retenció del 2 per 100; a l’article 15, se’ls
exonera de l’obligació d’efectuar pagaments fraccionats
quan en l’any natural anterior, almenys el 70 per 100
dels ingressos de l’activitat hagin suportat una retenció
o un ingrés a compte i, a l’article 16, es modifica l’ar-
ticle 103 del Reglament de l’impost com a conseqüència
de les modificacions anteriors.

El capítol II, integrat pels articles 17 al 20, modifica
l’apartat 2 dels articles 60, 62 i 72 i de la disposició
addicional del Reglament de plans i fons de pensions,
i estableix un nou termini per presentar les declaracions
anuals que han de formular les entitats gestores de fons
de pensions, els promotors de plans de pensions, les


