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DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’ECONOMIA I HISENDA
748

ORDRE EHA/12/2008, de 10 de gener, per la qual s’actualitzen referències de
codis de la nomenclatura combinada contingudes a la Llei 38/1992, de 28 de
desembre, d’impostos especials.

D’acord amb el que estableixen les directives comunitàries relatives a l’harmonització
dels impostos especials, la Llei 38/1992, de 28 de desembre, d’impostos especials, ha
establert l’àmbit objectiu dels impostos especials de fabricació per referència, entre d’altres
criteris, als corresponents codis de la nomenclatura aranzelària i estadística («nomenclatura
combinada»). Pel que fa a l’impost sobre hidrocarburs, la versió de referència de la
nomenclatura esmentada és la del Reglament (CE) núm. 2031/2001, de la Comissió, de 6
d’agost de 2001, com estableix l’article 2, apartat 5, de la Directiva 2003/96/CE, del Consell,
de 27 d’octubre de 2007, per la qual es reestructura el règim comunitari d’imposició dels
productes energètics i de l’electricitat.
El Reglament (CE) número 1214/2007 de la Comissió, de 20 de setembre de 2007,
modifica l’annex I del Reglament (CEE) número 2658/87 del Consell, de 23 de juliol de
1987, relatiu a la nomenclatura aranzelària i estadística («nomenclatura combinada») i a
l’aranzel duaner comú, amb efectes d’1 de gener de 2008. Aquesta modificació comporta
un canvi en el codi NC3824 90 98.
L’apartat 2 de l’article 18 de la Llei 38/1992 atribueix al ministre d’Economia i Hisenda
l’habilitació necessària per procedir a l’actualització formal de les referències efectuades
als codis NC en el text de la Llei esmentada si es produeixen variacions en l’estructura de
la nomenclatura combinada.
En virtut d’això, disposo:
Article únic.
La referència al codi NC 3824 90 98 que figura a la lletra g), número 2n, de l’apartat 1
de l’article 46 de la Llei 38/1992, de 28 de desembre, d’impostos especials, s’entén
efectuada als codis NC 3824 90 91 i 3824 90 97.
Disposició final única.
Aquesta Ordre entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat»
i té efectes a partir del dia 1 de gener de 2008.
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Madrid, 10 de gener de 2008.–El vicepresident segon del Govern i ministre d’Economia
i Hisenda, Pedro Solbes Mira.
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