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MINISTERI 
D’ECONOMIA I HISENDA

 3414 REIAL DECRET 201/2006, de 17 de febrer, pel 
qual es modifica, per a l’any 2006, el percen-
tatge de despeses de difícil justificació en acti-
vitats agrícoles i ramaderes en la modalitat 
simplificada del mètode d’estimació directa de 
l’impost sobre la renda de les persones físi-
ques i s’estableix el termini de renúncies i 
revocacions als règims especials simplificat i 
de l’agricultura, ramaderia i pesca de l’impost 
sobre el valor afegit i al mètode d’estimació 
objectiva de l’impost sobre la renda de les per-
sones físiques. («BOE» 49, de 27-2-2006.)

Per l’Acord de 7 de desembre de 2005, entre el Minis-
teri d’Agricultura, Pesca i Alimentació i el Ministeri d’Eco-
nomia i Hisenda i les organitzacions agràries COAG i UPA 
sobre mesures per pal·liar l’increment dels «inputs» en la 
producció, s’adopten determinades mesures referides a 
l’impost sobre la renda de les persones físiques, les quals 
necessiten un desplegament normatiu.

D’una banda, en la modalitat simplificada del mètode 
d’estimació directa, es prorroga per a 2006 la mesura que 
va aprovar la disposició addicional única del Reial decret 
687/2005, de 10 de juny, pel qual es modifica el Reglament 
de l’impost sobre la renda de les persones físiques, apro-
vat pel Reial decret 1775/2004, de 30 de juliol, per regular 
el règim especial de tributació per l’impost sobre la renda 
de no residents, i s’eleva el percentatge de despeses de 
difícil justificació dels agricultors i ramaders en estimació 
directa simplificada.

D’altra banda, s’estableixen mesures que afecten el 
mètode d’estimació objectiva. Aquestes s’han de concre-
tar mitjançant l’aprovació d’una ordre ministerial que 
modifiqui l’Ordre EHA/3718/2005, de 28 de novembre, per 
la qual es despleguen per a l’any 2006 el mètode d’esti-
mació objectiva de l’impost sobre la renda de les perso-
nes físiques i el règim especial simplificat de l’impost 
sobre el valor afegit i es modifica per a les activitats agrí-
coles i ramaderes la taula d’amortització de la modalitat 
simplificada del mètode d’estimació directa.

Per això, és necessari establir un termini especial de 
renúncies o revocacions als règims especials simplificat i 
de l’agricultura, ramaderia i pesca de l’impost sobre el 
valor afegit i al mètode d’estimació objectiva de l’impost 
sobre la renda de les persones físiques, amb la finalitat 
que els subjectes passius d’aquests impostos puguin 
decidir sobre aquestes qüestions una vegada es desple-
guin les mesures adoptades en l’Acord esmentat.

Aquest desplegament reglamentari s’efectua d’acord 
amb les habilitacions que contenen els articles 28 i 49 del 
text refós de la Llei de l’impost sobre la renda de les per-
sones físiques, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2004, 
de 5 de març.

En virtut d’això, a proposta del ministre d’Economia i 
Hisenda, d’acord amb el Consell d’Estat i amb la delibera-
ció prèvia del Consell de Ministres en la reunió del dia 17 
de febrer de 2006,

D I S P O S O :

Article 1. Determinació del rendiment net en la modalitat 
simplificada del mètode d’estimació directa en les 
activitats agrícoles i ramaderes durant l’any 2006.

Per a la determinació del rendiment net de les activi-
tats agrícoles i ramaderes en la modalitat simplificada del 

mètode d’estimació directa, i als efectes que preveu la 
regla 2a de l’article 28 del Reglament de l’impost sobre la 
renda de les persones físiques, aprovat pel Reial decret 
1775/2004, de 30 de juliol, el conjunt de les provisions 
deduïbles i les despeses de difícil justificació s’han de 
quantificar aplicant el percentatge del 10 per cent sobre el 
rendiment net, exclòs aquest concepte.

Article 2. Termini de renúncies i revocacions als règims 
especials simplificat i de l’agricultura, ramaderia i 
pesca de l’impost sobre el valor afegit o al mètode 
d’estimació objectiva de l’impost sobre la renda de les 
persones físiques per a l’any 2006.

1. Els terminis de renúncia, als quals es refereixen 
l’article 31.1.a) del Reglament de l’impost sobre la renda 
de les persones físiques i l’article 33.2, paràgraf segon, del 
Reglament de l’impost sobre el valor afegit, aprovat pel 
Reial decret 1624/1992, de 29 de desembre, així com els 
terminis per revocar les renúncies prèviament efectuades, 
que han de tenir efectes per a l’any 2006, comprenen des 
de l’endemà a la data de la publicació en el «Butlletí Ofi-
cial de l’Estat» de l’ordre ministerial que modifiqui l’Ordre 
EHA/3718/2005, de 28 de novembre, fins al 31 de març de 
l’any 2006.

El que disposa el paràgraf anterior s’ha d’entendre 
sense perjudici de les renúncies que preveuen l’article 
31.1.b) del Reglament de l’impost sobre la renda de les 
persones físiques i l’article 33.2, paràgraf tercer, del 
Reglament de l’impost sobre el valor afegit.

2. Les renúncies o revocacions presentades, per a 
l’any 2006, als règims especials simplificat i de l’agricul-
tura, ramaderia i pesca de l’impost sobre el valor afegit o 
al mètode d’estimació objectiva de l’impost sobre la 
renda de les persones físiques, durant el mes de desem-
bre de 2005, s’entenen presentades en període hàbil.

No obstant això, els subjectes passius afectats pel que 
disposa el paràgraf anterior poden modificar la seva opció 
en el termini que preveu l’apartat 1 d’aquest article.

Disposició final única. Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor el dia de la seva 
publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat», amb efectes 
des de l’1 de gener de 2006.

Madrid, 17 de febrer de 2006.

JUAN CARLOS R.

El vicepresident segon del Govern
i ministre d’Economia i Hisenda,

PEDRO SOLBES MIRA 

CAP DE L’ESTAT
 3435 REIAL DECRET LLEI 3/2006, de 24 de febrer, pel 

qual es modifica el mecanisme de cassació de 
les ofertes de venda i adquisició d’energia pre-
sentades simultàniament al mercat diari i intra-
diari de producció per subjectes del sector 
elèctric pertanyents al mateix grup empresa-
rial. («BOE» 50, de 28-2-2006.)

La Llei 54/1997, de 27 de novembre, del sector elèc-
tric, estableix un model de liberalització per al sector 


