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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’ECONOMIA I HISENDA
20839 Reial decret 2126/2008, de 26 de desembre, pel qual es modifiquen el 

Reglament de l’impost sobre el valor afegit, aprovat pel Reial decret 1624/1992, 
de 29 de desembre, així com el Reglament general de les actuacions i els 
procediments de gestió i inspecció tributària i de desplegament de las normes 
comunes dels procediments d’aplicació dels tributs, aprovat pel Reial decret 
1065/2007, de 27 de juliol.

El dret a la deducció constitueix un dels elements essencials de l’impost sobre el valor 
afegit. En aquest sentit, reiterada jurisprudència del Tribunal de Justícia de les Comunitats 
Europees ha subratllat la necessitat que aquest dret el puguin exercir els subjectes passius 
de manera immediata. A aquests efectes, s’ha de recordar que, com que l’IVA és un tribut 
que recau sobre el consum, la seva incidència econòmica ha de ser coincident amb aquesta 
finalitat. Per això, s’ha d’evitar als empresaris o professionals el cost financer que pot 
representar l’ajornament en la percepció de les devolucions que el mecanisme de declaració 
de l’IVA origini, especialment, en els períodes de declaració en què s’han realitzat fortes 
inversions o bé quan es té la intenció de començar l’exercici d’una activitat empresarial o 
professional.

El procediment general de devolució que ha estat vigent fins a l’entrada en vigor 
d’aquest Reial decret permetia la sol·licitud de devolucions a la fi de cada període de 
liquidació a un grup reduït de subjectes passius. Es prenia en consideració per a això el 
caràcter recurrent que la naturalesa de les operacions que desenvolupaven determinava 
en el signe de les seves declaracions liquidacions periòdiques. En la resta dels casos, les 
sol·licituds de devolució quedaven diferides a la declaració que s’havia de presentar en 
l’últim període de liquidació, i amb això es generava un augment de la pressió fiscal 
indirecta de difícil justificació en l’actualitat.

En aquestes circumstàncies, i una vegada realitzada l’oportuna revisió de la Llei 
37/1992, de 28 de desembre, de l’impost sobre el valor afegit, concretament a través de la 
modificació dels articles 115 i, fonamentalment, 116, aquest Reial decret té per finalitat 
essencial arbitrar un sistema de devolució mensual de caràcter voluntari per als subjectes 
passius. Aquest sistema es fonamenta en els principis de generalitat en el seu àmbit 
subjectiu i de simplicitat en el seu plantejament, sense perjudici que se salvaguardi la 
necessària lluita contra el frau fiscal a través de l’establiment d’uns requisits bàsics d’accés 
i permanència en aquest.

Amb relació a la generalitat en el seu plantejament, el nou sistema pivota en la creació 
d’un registre de devolució mensual. A diferència del que passava fins ara en l’extint registre 
d’exportadors, hi tenen accés la gran majoria dels subjectes passius que hagin de tributar 
per l’IVA, molt especialment els empresaris o professionals que es converteixin en tals en 
la mesura que adquireixin béns o serveis amb la intenció de destinar-los a l’exercici d’una 
activitat empresarial o professional.

Quant al funcionament del registre, la seva entrada s’articula, en línia amb el 
funcionament bàsic del sistema censal vigent, a través d’una declaració censal específica, 
excepte per als subjectes passius que estiguin inscrits en el registre d’exportadors, per als 
quals la norma preveu la seva inclusió automàtica. En tot cas, els terminis per sol·licitar la 
inscripció en el registre es configuren amb una gran flexibilitat.

Pel que fa als requisits bàsics per a la inscripció en el registre, s’ha de fer menció 
expressa a l’obligació de presentar les declaracions de l’impost per via telemàtica i amb 
una periodicitat mensual. Aquesta obligació constitueix un element imprescindible per fer 
compatible l’agilitat en la devolució amb el subministrament immediat a l’Administració de 
les dades consignades en les declaracions liquidacions. Així mateix, la inscripció en el 
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registre es coordina amb l’obligació de subministrar informació sobre les operacions 
incloses en els llibres registre que recull l’article 36 del Reglament general de les actuacions 
i els procediments de gestió i inspecció tributària i de desplegament de les normes comunes 
dels procediments d’aplicació dels tributs, aprovat pel Reial decret 1065/2007, de 27 de 
juliol. A la vegada, es difereix el compliment d’aquesta obligació per a la resta de subjectes 
passius fins al 2010, amb la intenció de complir l’objectiu de reducció de càrregues 
administratives. En el mateix sentit i per tramitar amb la màxima agilitat les sol·licituds de 
devolució, la inscripció en el registre es fa plenament compatible amb l’alta en el servei de 
notificacions en adreça electrònica per a les comunicacions que realitzi l’Agència Estatal 
d’Administració Tributària.

Com a complement al nou sistema de devolució mensual i en execució de l’Acord de 
l’Administració General de l’Estat amb el Departament de Transport de Mercaderies del 
Comitè Nacional del Transport per Carretera d’11 de juny de 2008 i de l’Acord de 
l’Administració General de l’Estat amb el Departament de Transport de Viatgers del Comitè 
Nacional del Transport per Carretera de 19 de juny de 2008, aquest Reial decret conté una 
previsió específica en virtut de la qual s’estableix la devolució immediata de les quotes 
deduïbles per l’adquisició de mitjans de transport als empresaris o professionals que 
exerceixin l’activitat de transport de viatgers o de mercaderies per carretera.

D’altra banda, s’incorporen a través d’aquest Reial decret una sèrie de preceptes que 
afecten, tots ells, el Reglament general de les actuacions i els procediments de gestió i 
inspecció tributària i de desplegament de les normes comunes dels procediments d’aplicació 
dels tributs.

En concret, es modifica l’article 32 del Reglament esmentat per excloure de l’obligació 
informativa a què es refereix el precepte els obligats tributaris que realitzin operacions 
subjectes a l’impost general indirecte canari i hagin de complir amb l’obligació que regula 
l’article 36 del mateix cos reglamentari. Alhora, s’adequa en aquest últim precepte la 
referència normativa en relació amb els llibres registre vinculats a l’impost en els termes ja 
esmentats.

Així mateix, s’introdueix una nova causa de dilació no imputable a l’Administració 
tributària en la tramitació dels procediments d’aplicació dels tributs relacionada també amb 
la falta de presentació de la declaració informativa a què es refereix el ja esmentat article 
36, amb expressió de la fórmula de càlcul de la dilació esmentada.

També es modifica la norma continguda a l’article 146.1.c del reiterat text reglamentari 
per regular la possibilitat d’acordar la baixa en els registres d’operadors intracomunitaris i 
de devolució mensual en el marc del procediment de rectificació censal i es realitza 
l’actualització de determinades disposicions transitòries per modificar el moment d’entrada 
en vigor de determinats preceptes reglamentaris, relacionats en uns casos amb obligacions 
d’informació, com ara les regulades als articles 36, 38 i 54 del Reglament i, en un altre, 
amb la informació censal que s’ha de subministrar a l’Administració tributària, com és el 
referit a la utilització de la CNAE en les declaracions censals.

Aquest Reial decret es completa amb una disposició addicional, a fi de substituir les 
referències existents en l’actualitat al registre d’exportadors i altres operadors econòmics 
al nou registre de devolucions mensuals; dues disposicions transitòries, que estableixen 
un termini especial per a la sol·licitud d’inscripció el 2009 i la inclusió automàtica en el nou 
registre dels que estaven inscrits en el registre d’exportadors, respectivament; una 
disposició derogatòria única, i una disposició final, que preveu la data d’entrada en vigor 
d’aquest el dia 1 de gener del 2009.

En virtut d’això, a proposta del ministre d’Economia i Hisenda, d’acord amb el Consell 
d’Estat i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió del dia 26 de 
desembre de 2008,
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D I S P O S O :

Article primer. Modificació del Reglament de l’impost sobre el valor afegit.

S’introdueixen les modificacions següents en el Reglament de l’impost sobre el valor 
afegit, aprovat pel Reial decret 1624/1992, de 29 de desembre.

U. Es dóna una nova redacció a l’article 30, que queda redactat de la manera 
següent:

«Article 30. Devolucions al final de cada període de liquidació.

1. Per poder exercir el dret a la devolució que estableixen els articles 116 i 163 
nonies de la Llei de l’impost, els subjectes passius han d’estar inscrits en el registre 
de devolució mensual que regula aquest article. Altrament, només poden sol·licitar 
la devolució del saldo que tinguin a favor seu en finalitzar l’últim període de liquidació 
de cada any natural d’acord amb el que disposa l’article 115.u de la Llei de 
l’impost.

2. El registre de devolució mensual el gestiona l’Agència Estatal d’Administració 
Tributària, sense perjudici del que disposen les normes reguladores dels règims de 
Concert Econòmic amb la Comunitat Autònoma del País Basc i de Conveni Econòmic 
amb la Comunitat Foral de Navarra.

3. S’inscriuen en el registre, amb la sol·licitud prèvia, els subjectes passius en 
què concorrin els requisits següents:

a) Que sol·licitin la inscripció mitjançant la presentació d’una declaració censal, 
en el lloc i la forma que estableixi el ministre d’Economia i Hisenda.

b) Que estiguin al corrent de les seves obligacions tributàries, en els termes a 
què es refereix l’article 74 del Reglament general de les actuacions i els procediments 
de gestió i inspecció tributària i de desplegament de les normes comunes dels 
procediments d’aplicació dels tributs, aprovat pel Reial decret 1065/2007, de 27 de 
juliol.

c) Que no es trobin en algun dels supòsits que podrien donar lloc a la baixa 
cautelar en el registre de devolució mensual o a la revocació del número d’identificació 
fiscal, que preveuen els articles 144.4 i 146.1 b), c) i d) del Reglament general de les 
actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i de desplegament de 
les normes comunes dels procediments d’aplicació dels tributs, aprovat pel Reial 
decret 1065/2007, de 27 de juliol.

d) Que no duguin a terme activitats que tributin en el règim simplificat.
e) En el cas d’entitats acollides al règim especial del grup d’entitats regulat al 

capítol IX del títol IX de la Llei de l’impost, la inscripció en el registre només és 
procedent quan totes les entitats del grup que apliquin el règim especial esmentat 
ho hagin acordat i reuneixin els requisits establerts en aquest apartat.

L’incompliment dels requisits per part de qualsevol d’aquestes entitats comporta 
la no-admissió o, si s’escau, l’exclusió del registre de devolució mensual de la 
totalitat de les entitats del grup que apliquin el règim especial.

La sol·licitud d’inscripció en el registre i, si s’escau, la sol·licitud de baixa, les ha 
de presentar a l’Administració tributària l’entitat dominant i s’han de referir a la 
totalitat de les entitats del grup que apliquin el règim especial.

Les actuacions dirigides a tramitar les sol·licituds d’inscripció o baixa en el 
registre, així com la comprovació del manteniment dels requisits d’accés a aquest 
en relació amb entitats ja inscrites, s’entenen amb l’entitat dominant en la seva 
condició de representant del grup d’acord amb el que disposa l’article 163 nonies.
dos de la Llei de l’impost.
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4. Les sol·licituds d’inscripció en el registre s’han de presentar el mes de 
novembre de l’any anterior a aquell en què hagin de tenir efecte. La inscripció en el 
registre s’ha de fer des del dia 1 de gener de l’any en què hagi de tenir efecte.

No obstant això, els subjectes passius que no hagin sol·licitat la inscripció en el 
registre en el termini establert al paràgraf anterior, així com els empresaris o 
professionals que no hagin iniciat la realització de lliuraments de béns o prestacions 
de serveis corresponents a activitats empresarials o professionals però que hagin 
adquirit béns o serveis amb la intenció, confirmada per elements objectius, de 
destinar-los al desenvolupament d’aquestes activitats, poden igualment sol·licitar la 
seva inscripció en el registre durant el termini de presentació de les declaracions 
liquidacions periòdiques. En els dos casos, la inscripció en el registre té efectes des 
de l’endemà d’aquell en què finalitzi el període de liquidació de les esmentades 
declaracions liquidacions.

L’entitat dominant d’un grup que opti per l’aplicació del règim especial del grup 
d’entitats que regula el capítol IX del títol IX de la Llei de l’impost en què totes elles 
hagin acordat, així mateix, sol·licitar la inscripció en el registre, ha de presentar la 
sol·licitud juntament amb l’opció pel règim especial esmentat, en la mateixa forma, 
lloc i termini que aquesta, i té efecte des de l’inici de l’any natural següent. En el 
supòsit que els acords per a la inscripció en el registre s’adoptin amb posterioritat, 
la sol·licitud s’ha de presentar durant el termini de presentació de les declaracions 
liquidacions periòdiques, i té efecte des de l’endemà d’aquell en què finalitzi el 
període de liquidació de les esmentades declaracions liquidacions.

La presentació de sol·licituds d’inscripció en el registre fora dels terminis 
establerts comporta la seva desestimació i arxiu sense més tràmit que el de 
comunicació al subjecte passiu.

5. Els subjectes passius poden entendre desestimada la sol·licitud d’inscripció 
en el registre si transcorreguts tres mesos des de la seva presentació no han rebut 
una notificació expressa de la resolució de l’expedient.

6. L’incompliment d’algun dels requisits establerts a l’apartat 3 anterior, o la 
constatació de la inexactitud o falsedat de la informació censal facilitada a 
l’Administració tributària, és causa suficient per a la denegació de la inscripció en el 
registre o, en cas que es tracti de subjectes passius ja inscrits, per a l’exclusió per 
l’Administració tributària del registre esmentat.

L’exclusió del registre té efecte des del primer dia del període de liquidació en 
què s’hagi notificat el respectiu acord.

L’exclusió del registre determina la inadmissió de la sol·licitud d’inscripció durant 
els tres anys següents a la data de notificació de la resolució que l’acordi.

7. Els subjectes passius inscrits en el registre de devolució mensual estan 
obligats a ser-hi almenys durant l’any per al qual es va sol·licitar la inscripció o, si es 
tracta de subjectes passius que han sol·licitat la inscripció durant el termini de 
presentació de les declaracions liquidacions periòdiques o d’empresaris o 
professionals que no han iniciat la realització de lliuraments de béns o prestacions 
de serveis corresponents a activitats empresarials o professionals, almenys durant 
l’any en què sol·liciten la inscripció i l’immediat següent.

8. Les sol·licituds de baixa voluntària en el registre s’han de presentar el mes 
de novembre de l’any anterior a aquell en què hagin de tenir efecte. En el supòsit 
d’un grup que apliqui el règim especial del grup d’entitats que regula el capítol IX del 
títol IX de la Llei de l’impost, la sol·licitud de baixa voluntària l’ha de presentar l’entitat 
dominant en el termini i amb els efectes que estableix l’article 61 bis.5 d’aquest 
Reglament.

No obstant això, els subjectes passius estan obligats a presentar la sol·licitud de 
baixa en el registre quan deixin de complir el requisit a què es refereix la lletra d) de 
l’apartat 3 d’aquest article. Aquesta sol·licitud s’ha de presentar en el termini de 
presentació de la declaració liquidació corresponent al mes en què es produeixi 
l’incompliment, i té efecte des de l’inici del mes esmentat.
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No es pot tornar a sol·licitar la inscripció en el registre en el mateix any natural 
per al qual el subjecte passiu hagi sol·licitat la baixa d’aquest.

9. Les sol·licituds de devolució consignades en declaracions liquidacions que 
corresponguin a períodes de liquidació diferents de l’últim de l’any natural presentades 
per subjectes passius no inscrits en el registre de devolució mensual, no inicien el 
procediment de devolució a què es refereix aquest article.

10. Els subjectes passius inscrits en el registre de devolució mensual han de 
presentar les seves declaracions liquidacions de l’impost exclusivament per via 
telemàtica i amb una periodicitat mensual.

Així mateix, han de presentar la declaració informativa amb el contingut dels 
llibres registre de l’impost a què fa referència l’article 36 del Reglament general de 
les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i de desplegament 
de les normes comunes dels procediments d’aplicació dels tributs, aprovat pel Reial 
decret 1065/2007, de 27 de juliol.

11. La inscripció en el registre de devolució mensual és plenament compatible 
amb l’alta en el servei de notificacions en adreça electrònica per a les comunicacions 
que realitzi l’Agència Estatal d’Administració Tributària. En el cas d’entitats acollides 
al règim especial del grup d’entitats que regula el capítol IX del títol IX de la Llei de 
l’impost, la inscripció en el servei esmentat, si s’escau, l’ha de complir l’entitat 
dominant.

12. La devolució que correspongui s’ha d’efectuar exclusivament mitjançant 
una transferència bancària al compte que indiqui a aquest efecte el subjecte passiu 
en cadascuna de les seves sol·licituds de devolució mensual.»

Dos. S’hi afegeix l’article 30 bis amb la redacció següent:

«Article 30 bis. Devolució de quotes deduïbles als subjectes passius que exerceixin 
l’activitat de transport de viatgers o de mercaderies per carretera.

1. No obstant el que estableix l’article 30 d’aquest Reglament, els subjectes 
passius que exerceixin l’activitat de transport de viatgers o de mercaderies per 
carretera, tributin pel règim simplificat de l’impost i, complint els requisits 
establerts a les lletres b) i c) de l’article 30.3 d’aquest Reglament, hagin suportat 
quotes deduïbles de l’impost com a conseqüència de l’adquisició de mitjans de 
transport afectes a aquestes activitats, poden sol·licitar la devolució de les 
esmentades quotes deduïbles durant els primers 20 dies naturals del mes 
següent a aquell en què hagin realitzat l’adquisició dels mitjans de transport, 
d’acord amb el procediment, lloc i forma que estableixi a aquest efecte el ministre 
d’Economia i Hisenda.

Els mitjans de transport a què es refereix el paràgraf anterior que hagin estat 
adquirits pels subjectes passius que exerceixin l’activitat de transport de mercaderies 
per carretera han d’estar compresos en la categoria N1 i tenir almenys 2.500 quilos 
de massa màxima autoritzada o en les categories N2 i N3, totes elles de l’annex II 
de la Directiva 70/156/CEE, del Consell, de 6 de febrer de 1970.

2. El que disposa aquest article no és aplicable als subjectes passius que 
optin per consignar les esmentades quotes deduïbles en les declaracions 
liquidacions que corresponguin d’acord amb el que disposa l’article 38.2 d’aquest 
Reglament.»

Article segon. Modificació del Reglament general de les actuacions i els procediments de 
gestió i inspecció tributària i de desplegament de les normes comunes dels procediments 
d’aplicació dels tributs.

S’introdueixen les següents modificacions en el Reglament general de les actuacions 
i els procediments de gestió i inspecció tributària i de desplegament de les normes comunes 
dels procediments d’aplicació dels tributs, aprovat pel Reial decret 1065/2007, de 27 de 
juliol.
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U. Es modifica l’article 32.1.e), que queda redactat de la manera següent:

«e) Els obligats tributaris que hagin d’informar sobre les operacions incloses 
en els llibres registre d’acord amb l’article 36, excepte quan realitzin les operacions 
següents:

Les subvencions, els auxilis o les ajudes satisfetes per les entitats integrades en 
les diferents administracions públiques a què es refereix el paràgraf segon de 
l’article 31.2.

Les operacions a què es refereixen els apartats d), e), f), g), h) i i) de 
l’article 34.1.

Les operacions subjectes a l’impost sobre la producció, els serveis i la importació 
a les ciutats de Ceuta i Melilla.»

Dos. Es modifica l’article 36, que queda redactat de la manera següent:

«Article 36. Obligació d’informar sobre operacions incloses en els llibres registre.

D’acord amb el que disposa l’article 29.2.f) de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, 
general tributària, els obligats tributaris que hagin de presentar autoliquidacions o 
declaracions corresponents a l’impost sobre societats, a l’impost sobre el valor afegit 
o a l’impost general indirecte canari per mitjans telemàtics estan obligats a presentar 
una declaració informativa amb el contingut dels llibres registre a què es refereixen 
l’article 62.1 del Reglament de l’impost sobre el valor afegit, aprovat pel Reial decret 
1624/1992, de 29 de desembre, i l’article 30.1 del Decret 182/1992, de 15 de 
desembre, de la Comunitat Autònoma de les Canàries, pel qual s’aproven les normes 
de gestió, liquidació recaptació i inspecció de l’impost general indirecte canari i la 
revisió dels actes dictats en aplicació d’aquest.

Hi ha l’obligació de presentar una declaració informativa per cada període de 
liquidació de l’impost sobre el valor afegit o de l’impost general indirecte canari. 
Aquesta declaració ha de contenir les dades anotades fins a l’últim dia del període 
de liquidació a què es refereixi i s’ha de presentar en el termini establert per a la 
presentació de l’autoliquidació de l’impost corresponent al període esmentat.»

Tres. S’afegeix un nou paràgraf h) a l’article 104:

«h) La falta de presentació en el termini de la declaració informativa amb el 
contingut dels llibres registre que regula l’article 36 d’aquest Reglament. La dilació 
es computa des de l’inici d’un procediment en què pugui tenir efecte, fins a la data 
de la seva presentació.»

Quatre. Es modifica l’article 146.1.c), que queda redactat de la manera següent:

«c) Quan hi concorrin els supòsits que regula l’article 131.1 del text refós de la 
Llei de l’impost sobre societats, aprovat pel Reial decret legislatiu 4/2004, de 5 de 
març. En aquest supòsit, a més, l’Administració tributària pot donar de baixa l’obligat 
tributari en els registres d’operadors intracomunitaris i de devolució mensual.»

Cinc. Es modifica la disposició transitòria tercera, que queda redactada de la manera 
següent:

«Disposició transitòria tercera. Obligacions d’informació de caràcter general.

1. El que disposa la secció 2a del capítol V del títol II d’aquest Reglament és 
aplicable a la informació a subministrar corresponent a l’any 2008, llevat del que 
disposen els apartats següents.

2. L’obligació d’informar sobre les operacions incloses en els llibres registre a 
què es refereix l’article 36 d’aquest Reglament és exigible des de l’1 de gener del 
2009 únicament per als subjectes passius de l’impost sobre el valor afegit inscrits en 
el registre de devolució mensual que regula l’article 30 del Reglament de l’impost 



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 312  Dissabte 27 de desembre de 2008  Secc. I. Pàg. 7

sobre el valor afegit, aprovat pel Reial decret 1624/1992, de 29 de desembre, i per 
als subjectes passius de l’impost general indirecte canari inscrits en el registre de 
devolució mensual que regula l’article 8 del Decret 182/1992, de 15 de desembre, 
de la Comunitat Autònoma de les Canàries. Per a la resta d’obligats tributaris, el 
compliment d’aquesta obligació és exigible per primera vegada per a la informació a 
subministrar corresponent a l’any 2010, d’acord amb la forma, els terminis i altres 
condicions per al compliment d’aquesta que estableixi el ministre d’Economia i 
Hisenda.

3. Les obligacions d’informació quant a préstecs i crèdits, així com la referent 
a operacions financeres relacionades amb béns immobles que regulen els articles 
38 i 54 d’aquest Reglament, respectivament, són exigibles per primera vegada per 
a la informació a subministrar corresponent a l’any 2009. La informació a subministrar 
relativa a operacions realitzades el 2008 es limita a la corresponent als préstecs 
hipotecaris concedits per a l’adquisició d’habitatges d’acord amb el que estableix 
l’article 105.2.a) de la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l’impost sobre la renda 
de les persones físiques i de modificació parcial de les lleis dels impostos sobre 
societats, sobre la renda de no residents i sobre el patrimoni, en els termes que 
desenvolupa l’Ordre de 30 de juliol de 1999, per la qual s’aprova el model 181 de 
declaració informativa de préstecs hipotecaris concedits per a l’adquisició 
d’habitatges.»

Sis. Es modifica la disposició transitòria quarta, que queda redactada de la manera 
següent:

«Disposició transitòria quarta. Declaració de les activitats econòmiques 
desenvolupades d’acord amb la codificació prevista a la CNAE-2009.

Mentre no es produeixi la modificació oportuna del que disposa la disposició 
addicional cinquena, apartat 3.e) de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general 
tributària, la remissió a la codificació que preveu el Reial decret 475/2007, de 13 
d’abril, pel qual s’aprova la Classificació Nacional d’Activitats Econòmiques 2009 
(CNAE-2009) continguda a l’article 5.b).10è d’aquest Reglament, s’entén realitzada 
a la codificació prevista a efectes de l’impost sobre activitats econòmiques.»

Disposició addicional única. Referències al registre d’exportadors i altres operadors 
econòmics.

Les referències al registre d’exportadors i altres operadors econòmics s’han d’entendre 
realitzades al registre de devolució mensual que es regula a l’article 30 del Reglament de 
l’impost sobre el valor afegit, aprovat pel Reial decret 1624/1992, de 29 de desembre, que 
el substitueix a tots els efectes.

Disposició transitòria primera. Sol·licitud d’inscripcions en el registre de devolució mensual 
per al 2009.

Exclusivament per a les inscripcions en el registre de devolució mensual que hagin de 
tenir efecte des de l’1 de gener de l’any 2009, els terminis generals de sol·licitud d’inscripció 
previstos en el primer i tercer paràgrafs de l’article 30.4 del Reglament de l’impost sobre el 
valor afegit, aprovat pel Reial decret 1624/1992, de 29 de desembre, s’estenen fins al dia 
30 de gener d’aquest any.

Disposició transitòria segona. Inscripció automàtica en el registre de devolució mensual.

Els subjectes passius que estiguin inscrits en el registre d’exportadors i altres operadors 
econòmics en la data d’entrada en vigor d’aquest Reial decret i reuneixin els requisits 
establerts a l’article 30.3 del Reglament de l’impost sobre el valor afegit, aprovat pel Reial 
decret 1624/1992, de 29 de desembre, amb exclusió del que disposa la lletra a) del 
precepte esmentat, queden automàticament inscrits en el nou registre de devolució 
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mensual a tots els efectes, llevat que sol·licitin la baixa d’aquest en el termini establert a la 
disposició transitòria primera.

Disposició derogatòria única. Falta de resolució en termini de determinats procediments 
tributaris.

Queda derogat l’apartat u.10 de la disposició addicional primera del Reial decret 
1065/2007, de 27 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament general de les actuacions i els 
procediments de gestió i inspecció tributària i de desplegament de les normes comunes 
dels procediments d’aplicació dels tributs.

Disposició final única. Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor el dia 1 de gener de 2009.

Madrid, 26 de desembre de 2008.

JUAN CARLOS R.

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