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I. Disposicions generals

MINISTERI D’HISENDA

11044 ORDRE HAC/1398/2003, de 27 de maig, per
la qual s’estableixen els supòsits i les con-
dicions en què es pot fer efectiva la co�a-
boració social en la gestió dels tributs, i s’estén
aquesta expressament a la presentació tele-
màtica de determinats models de declaració
i altres documents tributaris. («BOE» 132,
de 3-6-2003.)

La Llei 230/1963, de 28 de desembre, general tri-
butària, a l’apartat 1 de l’article 96 ha establert la co�a-
boració social en la gestió dels tributs, concebent-la com
una forma d’impulsar la participació activa d’entitats, ins-
titucions i organismes representatius de sectors o inte-
ressos socials, laborals, empresarials o professionals en
el compliment de les obligacions tributàries per part dels
contribuents.

D’acord amb el que disposa la lletra f) de l’esmentat
precepte, la co�aboració social es pot referir específi-
cament a la presentació telemàtica de declaracions,
comunicacions i altres documents tributaris.

El desplegament reglamentari d’aquesta fórmula legal
de participació en la gestió tributària va ser encomanat
al Govern mitjançant l’autorització que conté la disposició
final segona de la Llei 50/1998, de 30 de desembre,
de mesures fiscals, administratives i de l’ordre social.
En compliment d’aquesta autorització s’ha aprovat el
Reial decret 1377/2002, de 20 de desembre, pel qual
es desplega la co�aboració social en la gestió dels tributs
per a la presentació telemàtica de declaracions, comu-
nicacions i altres documents tributaris («Butlletí Oficial
de l’Estat» del 21).

D’altra banda, la mateixa disposició final segona de
la Llei 50/1998, de 30 de desembre, habilita també
el ministre d’Economia i Hisenda perquè, mitjançant una
ordre, autoritzi els supòsits i les condicions en què els
contribuents i les entitats incloses en la co�aboració
social poden presentar per mitjans telemàtics declara-
cions, comunicacions, declaracions liquidacions, autoli-
quidacions o qualssevol altres documents exigits per la
normativa tributària.

La disposició final primera del Reial decret
1377/2002, de 20 de desembre, ha reproduït l’habi-
litació esmentada al paràgraf anterior i, a més, afegeix
una habilitació al director general de l’Agència Estatal
d’Administració Tributària perquè estableixi, mitjançant
una resolució, els supòsits i les condicions en què les
persones i les entitats incloses en l’àmbit de la co�a-
boració social poden presentar per mitjans telemàtics
qualsevol altra documentació de caràcter tributari dife-
rent de les declaracions, comunicacions, declaracions
liquidacions, autoliquidacions i qualssevol altres docu-
ments exigits per la normativa tributària.

Amb l’Ordre que ara s’aprova es dóna compliment
a l’autorització al ministre d’Hisenda que conté la dita
disposició final segona de la Llei 50/1998, de 30 de

desembre, alhora que es preveu la possibilitat que hi
hagi altres persones diferents de les que consten expres-
sament al Reial decret 1377/2002, de 20 de desembre,
que puguin participar en la co�aboració social, tal com
autoritza la disposició final primera d’aquest Reial decret.

Alhora, i mitjançant la disposició addicional, també
s’estableixen en aquesta Ordre determinats supòsits d’a-
plicació de la co�aboració social en la presentació de
determinats models de declaracions tributàries, referits
a obligacions censals i a declaracions resum i informa-
tives anuals, d’una banda, i a declaracions de l’àmbit
específic dels impostos especials, de l’altra.

En relació amb tot això cal assenyalar, finalment, que
les habilitacions conferides al ministre d’Economia i
Hisenda assenyalades als paràgrafs anteriors s’han d’en-
tendre conferides, en l’actualitat, al ministre d’Hisenda,
d’acord amb el que disposa l’article 2 del Reial decret
557/2000, de 27 d’abril («Butlletí Oficial de l’Estat» del
28), de reestructuració dels departaments ministerials.

En conseqüència, i fent ús de les autoritzacions que
tinc conferides, disposo:

Primer. Supòsits d’aplicació de la co�aboració
social.

1. La co�aboració social en la gestió dels tributs
es pot estendre, d’acord amb les normes reguladores
dels procediments respectius, amb les condicions i els
requisits que estableix aquesta Ordre, i de conformitat
amb el que disposa el Reial decret 1377/2002, de 20
de desembre, pel qual es desplega la co�aboració social
en la gestió dels tributs per a la presentació telemàtica
de declaracions, comunicacions i altres documents tri-
butaris («Butlletí Oficial de l’Estat» del 21), a la presen-
tació telemàtica de declaracions, comunicacions, decla-
racions liquidacions, autoliquidacions o de qualssevol
altres documents exigits per la normativa tributària.

2. Addicionalment, i per resolució del director gene-
ral de l’Agència Estatal d’Administració Tributària es
poden establir els supòsits i les condicions en què les
persones i les entitats a les quals s’estengui la co�a-
boració social poden presentar per mitjans telemàtics
qualsevol altra documentació de caràcter tributari dife-
rent de l’esmentada a l’apartat anterior.

3. També es pot estendre la co�aboració social a
la consulta, per via telemàtica, de l’estat de tramitació
dels procediments tributaris.

4. Tot això no és aplicable a la presentació tele-
màtica de documents duaners, que es regeix per la seva
normativa específica.

Segon. Subjectes de la co�aboració social.
1. Poden ser subjectes de la co�aboració social les

persones i les entitats expressades a l’apartat 1 de l’ar-
ticle 4 del Reial decret 1377/2002, de 20 de desembre,
pel qual es desplega la co�aboració social en la gestió
dels tributs per a la presentació telemàtica de decla-
racions, comunicacions i altres documents tributaris.

2. També poden accedir a la presentació per mitjans
telemàtics en nom de tercers altres persones o entitats,
sempre que:
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a) Compleixin les condicions que estableix aquesta
Ordre amb caràcter general.

b) Representin o defensin interessos co�ectius o jus-
tifiquin que es dóna alguna circumstància per la qual
puguin ser incloses en la co�aboració social.

c) Aportin la documentació que l’Agència Estatal
d’Administració Tributària consideri exigible a l’efecte de
comprovar el que s’expressa a la lletra anterior.

3. Les persones o entitats que siguin co�egiats,
associats o membres d’institucions i organismes repre-
sentatius de sectors o interessos socials, laborals, empre-
sarials o professionals, incloses les organitzacions cor-
poratives de les professions oficials co�egiades que
siguin subjectes de la co�aboració social, també poden
ser al seu torn subjectes d’aquesta, en els termes que
estableix l’apartat 2 de l’article 4 del Reial decret
1377/2002, de 20 de desembre.

Tercer. Condicions per a la presentació per mitjans
telemàtics de declaracions, comunicacions i altres docu-
ments tributaris en representació de terceres persones.

1. Les persones o entitats a què es refereixen els
subapartats 1 i 2 del segon apartat d’aquesta Ordre han
d’haver subscrit l’acord de co�aboració corresponent
amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària, en els
termes que estableix l’article 4 del Reial decret
1377/2002, de 20 de desembre.

En l’acord de co�aboració subscrit s’ha d’expressar
quin és el seu abast i s’han de determinar quines són
les declaracions o altres documents tributaris la presen-
tació dels quals pot ser efectuada pel co�aborador i,
si s’escau, el co�ectiu de declarants al qual es pot aplicar.

A mesura que es vagi estenent el sistema de pre-
sentació telemàtica de declaracions o altres documents
tributaris a altres conceptes i estigui prevista la possi-
bilitat de presentar-los en representació de terceres per-
sones, es poden considerar com a presentadors auto-
ritzats, si així ho disposen els acords subscrits, les entitats
signants i, si s’escau, les persones o entitats co�egiades,
associades o membres d’aquestes que hagin presentat
el document individualitzat d’adhesió.

2. El presentador en nom de tercers n’ha de tenir
la representació corresponent, en els termes de l’article
43 de la Llei 230/1963, de 28 de desembre, general
tributària, i l’article 5 del Reial decret 1377/2002, de
20 de desembre. La manca de representació suficient
dóna lloc a l’exigència de les responsabilitats que siguin
procedents.

3. La persona o entitat autoritzada per presentar
declaracions en representació de terceres persones ha
de disposar del certificat d’usuari de signatura electrò-
nica X.509.V3 expedit per la Fàbrica Nacional de Mone-
da i Timbre-Reial Casa de la Moneda d’acord amb el
procediment que estableixen els annexos III i IV de l’Ordre
de 24 d’abril de 2000, per la qual s’estableixen les con-
dicions generals i el procediment per a la presentació
telemàtica de les declaracions de l’impost sobre la renda
de les persones físiques.

S’han de tenir en compte als efectes del paràgraf
anterior les normes tècniques que es requereixen per
poder fer aquesta presentació i que estan recollides a
l’annex II de la mateixa Ordre de 24 d’abril de 2000.

També poden ser vàlids per presentar declaracions
en representació de terceres persones els certificats
expedits per les altres entitats prestadores de servei de
certificació electrònica els certificats de les quals hagin
estat admesos per l’Agència Estatal d’Administració Tri-
butària a efectes del compliment de les obligacions tri-
butàries, sempre que s’hagi previst així en l’acord d’ad-
missió.

Disposició addicional única.

1. Les persones o entitats autoritzades a presentar
per via telemàtica declaracions en representació de ter-
ceres persones, d’acord amb el que disposen el Reial
decret 1377/2002, de 20 de desembre, pel qual es
desplega la co�aboració social en la gestió dels tributs
per a la presentació telemàtica de declaracions, comu-
nicacions i altres documents tributaris, i la present Ordre,
poden fer ús d’aquesta facultat, dins dels límits dels con-
venis subscrits, respecte de les declaracions correspo-
nents als models 036, «Declaració censal de comen-
çament, modificació o cessació d’activitat», 037, «De-
claració censal de començament, modificació o cessació
d’activitat (simplificada)», 198, «Declaració anual d’ope-
racions amb actius financers i altres valors mobiliaris»,
216, «Impost sobre la renda de no residents. Declaració
de rendes obtingudes sense mediació d’establiment per-
manent-document d’ingrés de retencions i ingressos a
compte per les rendes esmentades», 296, «Impost sobre
la renda de no residents. Declaració resum anual de
retencions i ingressos a compte per rendes obtingudes
sense mediació d’establiment permanent» i 345, «Plans,
fons de pensions, sistemes alternatius i mutualitats de
previsió social. Declaració anual».

2. Les persones o entitats autoritzades a presentar
per via telemàtica declaracions en representació de ter-
ceres persones, d’acord amb el que disposen el Reial
decret 1377/2002, de 20 de desembre, pel qual es
desplega la co�aboració social en la gestió dels tributs
per a la presentació telemàtica de declaracions, comu-
nicacions i altres documents tributaris, i la present Ordre,
també poden fer ús d’aquesta facultat respecte de les
següents declaracions i documents inclosos en l’àmbit
d’aplicació de l’Ordre de 28 de desembre de 2001, per
la qual s’aprova el model de declaració per al desglos-
sament per establiments de quotes centralitzades d’im-
postos especials de fabricació, s’estableix la presentació
telemàtica per Internet de declaracions liquidacions pels
conceptes d’impostos especials de fabricació i de l’im-
post sobre el valor afegit en operacions assimilades a
les importacions («Butlletí Oficial de l’Estat» de 5 de
gener de 2002); l’Ordre HAC/1554/2002, de 17 de
juny, per la qual s’aproven les normes de gestió de l’im-
post sobre vendes al detall de determinats hidrocarburs
(«Butlletí Oficial de l’Estat» del 25 de juny), i l’Ordre
HAC/1149/2003, de 5 de maig, per la qual s’estableixen
les condicions generals i el procediment per a la pre-
sentació telemàtica per Internet dels documents utilitzats
en la gestió d’impostos especials («Butlletí Oficial de l’Es-
tat» del 13):

Documents d’acompanyament, administratius i
comercials.

Documents simplificats d’acompanyament, adminis-
tratius i comercials.

Notes de lliurament emeses dins del procediment de
venda en ruta.

Rebuts i comprovants de lliurament utilitzats en avi-
tuallament d’aeronaus i embarcacions.

Informes d’incidència relatius als documents de cir-
culació presentats per Internet, previstos en els articles
16.A.4, 17.2, 29.3 i 38.4 del Reglament dels impostos
especials.

Model 509. Impostos especials de fabricació. Infor-
me d’incidència.

Model 511. Impostos especials de fabricació. Rela-
ció mensual de notes de lliurament de productes amb
l’impost meritat a tipus reduït, expedits pel procediment
de vendes en ruta.

Model 551. Impostos especials de fabricació. Rela-
ció setmanal de documents d’acompanyament expedits.



Suplement núm. 14 Dimarts 1 juliol 2003 2627

Model 552. Impostos especials de fabricació. Rela-
ció setmanal de documents d’acompanyament rebuts
en tràfic intracomunitari.

Model 510. Impostos especials de fabricació. Decla-
ració d’operacions de recepció de la resta de la UE.

Model 553. Impost sobre el vi i begudes fermen-
tades. Resum trimestral de moviments en fàbriques i
dipòsits fiscals.

Model 554. Impost sobre l’alcohol i begudes deri-
vades. Declaració d’operacions en fàbriques i dipòsits
fiscals d’alcohol.

Model 555. Impost sobre productes intermedis.
Declaració d’operacions en fàbriques i dipòsits fiscals.

Model 556. Impost sobre l’alcohol i begudes deri-
vades. Declaració d’operacions en fàbriques de produc-
tes intermedis.

Model 557. Impost sobre l’alcohol i begudes deri-
vades. Declaració d’operacions en fàbriques i dipòsits
fiscals de begudes derivades.

Model 558. Impost sobre la cervesa. Declaració d’o-
peracions en fàbriques i dipòsits fiscals de cervesa.

Model 570. Impost sobre hidrocarburs. Declaració
d’operacions en fàbriques i dipòsits fiscals d’hidrocar-
burs.

Model 580. Impost sobre labors del tabac. Decla-
ració d’operacions en fàbriques i dipòsits fiscals de labors
del tabac.

Model 545. Relació de subministraments de carbu-
rants realitzats en el marc de les relacions internacionals
amb devolució d’impost sobre hidrocarburs.

Model 546. Relació de subministraments de gasoil
marcat a embarcacions amb devolució de l’impost sobre
hidrocarburs.

Model 506. Impostos especials de fabricació. So�i-
citud de devolució per introducció en dipòsit fiscal.

Model 507. Impostos especials de fabricació. So�i-
citud de devolució en el sistema de trameses garantides.

Model 508. Impostos especials de fabricació. So�i-
citud de devolució pel sistema de vendes a distància.

Model 524. Impostos especials de fabricació. So�i-
citud de devolució dels impostos especials sobre l’al-
cohol i begudes alcohòliques.

Model 572. Impostos especials de fabricació. So�i-
citud de devolució de l’impost sobre hidrocarburs.

Model 590. Impostos especials de fabricació. So�i-
citud de devolució per exportació o expedició.

Model 544. Relació de pagaments efectuats mit-
j a n ç a n t x e c s - g a s o i l b o n i f i c a t i t a r g e t e s d e
gasoil-bonificat.

Model 512. Impost sobre hidrocarburs. Relació
anual de destinataris de productes de la tarifa segona.

Model 517. Impostos especials de fabricació. Peti-
ció de marques fiscals a l’oficina gestora d’impostos
especials.

Model 518. Impost sobre l’alcohol i begudes deri-
vades. Declaració de treball.

Model 519. Impost sobre l’alcohol i begudes deri-
vades. Informes d’incidència en operacions de treball.

Model 520. Impost sobre l’alcohol i begudes deri-
vades. Informe de resultat en operacions de treball.

Model 560. Declaració liquidació per a l’impost d’e-
lectricitat.

Model 561. Declaració liquidació per a l’impost
sobre la cervesa.

Model 562. Declaració liquidació per a l’impost
sobre productes intermedis.

Model 563. Declaració liquidació per a l’impost d’al-
cohol i begudes derivades.

Model 564. Declaració liquidació per a l’impost
sobre hidrocarburs.

Model 566. Declaració liquidació per a l’impost
sobre labors del tabac.

Model 569. Declaració liquidació per a l’impost de
vendes al detall de determinats hidrocarburs.

Model 380. Declaració liquidació de l’impost sobre
el valor afegit en operacions assimilades a les impor-
tacions.

3. Les condicions generals i el procediment per a
la presentació telemàtica d’aquestes declaracions són,
amb caràcter general i sense perjudici del que estableix
l’apartat anterior d’aquesta disposició addicional, les que
s’estableixen a les respectives ordres per les quals es
van aprovar cada un d’aquests models de declaració.

Disposició final única.

Aquesta Ordre entra en vigor l’endemà de la publi-
cació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Els ho comunico perquè en tinguin coneixement i
als efectes oportuns.

Madrid, 27 de maig de 2003.
MONTORO ROMERO

I�m. Sr. Director General de l’Agència Estatal d’Admi-
nistració Tributària i I�m. Sr. Director General de Tri-
buts.

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA
11264 ORDRE PRE/1447/2003, de 30 de maig, per

la qual s’inclouen les substàncies actives flu-
mioxazina i deltametrina a l’annex I del Reial
decret 2163/1994, de 4 de novembre, pel
qual s’implanta el sistema harmonitzat comu-
nitari d’autorització per comercialitzar i utilit-
zar productes fitosanitaris. («BOE» 134,
de 5-6-2003.)

La Directiva 91/414/CEE, del Consell, de 15 de juliol,
sobre comercialització de productes fitosanitaris, inclou
un annex, titulat «Substàncies actives la incorporació de
les quals als productes fitosanitaris està autoritzada».
Aquesta Directiva s’incorpora a l’ordenament jurídic
espanyol en virtut del Reial decret 2163/1994, de 4
de novembre, pel qual s’implanta el sistema harmonitzat
comunitari d’autorització per comercialitzar i utilitzar pro-
ductes fitosanitaris. D’altra banda, l’Ordre de 14 d’abril
de 1999 estableix l’annex I del Reial decret 2163/1994,
sota la denominació «Llista comunitària de substàncies
actives», que es defineix a l’apartat 16 de l’article 2 de
l’esmentada norma com la llista de les substàncies acti-
ves de productes fitosanitaris acceptades per la Comissió
Europea i la incorporació de la qual s’ha de fer pública
mitjançant disposicions nacionals, com a conseqüència
d’altres de comunitàries.

A l’annex I de la Directiva 91/414/CE, mitjançant
la Directiva de la Comissió 2002/81/CE, de 10 d’oc-
tubre, s’hi inclou la substància activa flumioxazina i, mit-
jançant la Directiva de la Comissió 2003/5/CE, de 10
de gener, s’hi inclou la substància activa deltametrina.

Aquestes disposicions estableixen les condicions per
tal que la comercialització de productes fitosanitaris que
continguin les substàncies actives esmentades no tin-
guin efectes nocius per a la salut humana o la salut
animal ni per a les aigües subterrànies, ni tinguin reper-
cussions inacceptables per al medi ambient.

Aquesta Ordre incorpora a l’ordenament jurídic intern
les directives 2002/81/CE i 2003/5/CE, mitjançant la


