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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA
836 Reial decret 1/2010, de 8 de gener, de modificació de determinades obligacions 

tributàries formals i procediments d’aplicació dels tributs i de modificació d’altres 
normes amb contingut tributari.

I

Des de l’entrada en vigor 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, s’ha posat de 
manifest la necessitat de fer-hi una sèrie d’adaptacions en relació amb determinades 
obligacions formals que s’hi regulen, que afecten especialment els deures d’informació.

Al seu torn, l’impuls a les relacions electròniques entre l’Administració i els ciutadans 
que ha suposat l’aprovació de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels 
ciutadans als serveis públics, fa necessari que es concretin determinats efectes que es 
poden derivar de l’ús de mitjans electrònics.

Amb aquests objectius s’adopta el present Reial decret, que incorpora, així mateix, una 
sèrie de modificacions de caràcter tècnic.

II

L’article primer modifica el Reglament de l’organització i règim del notariat, aprovat pel 
Decret de 2 de juny de 1944, a l’efecte de concretar, en relació amb determinats mitjans de 
pagament, quines dades concretes han de quedar incorporades en el document públic, ja 
sigui a través d’acreditació documental, ja sigui via manifestació davant el notari, constància 
que implica que l’esmentat mitjà de pagament s’hagi d’entendre suficientment identificat i 
permeti l’accés al Registre de la Propietat de l’instrument públic.

D’altra banda, i en connexió amb això, s’estableix una especificació pel que fa a 
l’obligació de comunicació per part del Consell General del Notariat envers l’Administració 
tributària dels supòsits en què no existeixi identificació dels comptes de càrrec i abonament 
quan el mitjà de pagament sigui la transferència o la domiciliació bancàries.

III

L’article segon del Reial decret introdueix una modificació en el Reglament pel qual es 
regulen les obligacions de facturació, aprovat pel Reial decret 1496/2003, de 28 de 
novembre, en relació amb l’expedició de factures per la Comissió Nacional d’Energia en 
nom i per compte dels distribuïdors i dels productors d’energia elèctrica en règim especial 
o dels seus representants.

IV

L’article tercer modifica el Reglament de l’impost sobre societats, aprovat pel Reial 
decret 1777/2004, de 30 de juliol, per establir una exclusió tant de suportar com de practicar 
retencions, de caràcter subjectiu, per a la Societat de Gestió dels Sistemes de Registre, 
Compensació i Liquidació de Valors, en relació amb les rendes derivades dels préstecs de 
valors realitzats per aquesta entitat com a mecanisme d’assegurament de la liquidació dins 
de termini de les operacions borsàries.

V

L’article quart modifica determinats preceptes del Reglament general de les actuacions 
i els procediments de gestió i inspecció tributària i de desplegament de les normes 
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comunes dels procediments d’aplicació dels tributs, aprovat pel Reial decret 1065/2007, 
de 27 de juliol.

En primer lloc, es modifiquen diversos preceptes per donar un tractament normatiu 
adequat als supòsits de creació d’entitats amb l’única finalitat de transmetre posteriorment 
les seves accions, participacions o títols representatius dels fons propis a tercers, 
especialment en el marc de polítiques de promoció empresarial i foment de l’activitat 
econòmica. En aquest sentit, es posposa el còmput del termini per a l’inici de l’activitat de 
l’entitat, als efectes de la revocació del número d’identificació fiscal, i, a canvi, s’estableix 
l’obligació de facilitar determinada informació censal.

En el marc de la reducció de càrregues administratives, es modifica el dit Reglament 
amb l’objectiu d’estendre l’exoneració de l’obligació de presentar la declaració censal d’alta 
en el Cens d’empresaris, professionals i retenidors a totes les persones o entitats que, 
d’acord amb la normativa corresponent, puguin utilitzar i utilitzin el document únic electrònic 
per a l’inici de la seva activitat econòmica.

S’introdueix una modificació amb l’objectiu que els obligats tributaris que han de 
presentar electrònicament la informació continguda en els llibres registre de l’impost sobre 
el valor afegit o de l’impost general indirecte canari segueixin subministrant la informació 
corresponent a les compensacions agrícoles satisfetes a persones acollides al règim 
especial d’agricultura, ramaderia i pesca a través de la declaració anual d’operacions amb 
terceres persones (model 347).

D’altra banda, per tal de facilitar el compliment d’obligacions informatives, s’introdueix 
una modificació de caràcter tècnic que afecta la imputació temporal de l’obligació d’informar, 
en la declaració anual d’operacions amb tercers, sobre les quantitats superiors a 6.000 
euros que es percebin en metàl·lic. La modificació consisteix a especificar el moment i la 
forma en què l’obligat tributari ha de declarar les quantitats en metàl·lic derivades 
d’operacions incloses en la declaració anual corresponent, però percebudes després de 
presentar la declaració esmentada.

A més d’això, s’estableix un límit de sis mil euros a la declaració informativa anual de 
saldos en data 31 de desembre de crèdits o préstecs concedits per les entitats de crèdit 
als seus clients, amb la clara finalitat de minorar la càrrega que suposa el compliment 
d’aquesta obligació.

Per motius de control, les entitats creditícies han d’informar de les quantitats que lliurin o 
rebin en metàl·lic per un import superior a 3.000 euros, així com de les operacions realitzades 
per empresaris o professionals adherits al sistema de cobraments mitjançant targeta de 
crèdit o dèbit quan l’import net anual dels cobraments excedeixi els 3.000 euros.

Per evitar la duplicitat en el subministrament d’informació sobre els plans de previsió 
social empresarial, s’eximeixen les empreses que instrumentin compromisos per pensions 
a través d’aquests plans d’informar sobre això.

Es modifica la redacció d’un dels supòsits d’interrupció justificada del termini de 
resolució dels procediments tributaris per atendre adequadament el dret reconegut als 
ciutadans a l’article 6.2.b de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans 
als serveis públics, de no aportar dades i documents que estiguin en poder de les 
administracions públiques. L’objectiu és que quedi clar que en aquest supòsit reglamentari 
també s’inclouen les interrupcions derivades de la sol·licitud d’aquestes dades o documents, 
per mitjans electrònics, per part de l’Administració tributària a altres òrgans de la mateixa 
Administració o d’una altra, com a conseqüència de l’exercici per l’obligat tributari d’aquest 
dret. Sense perjudici, lògicament, de l’observança del desplegament reglamentari que 
s’efectuï d’aquest precepte legal.

També en el marc del foment de les relacions electròniques entre l’Administració i els 
ciutadans, s’introdueix un nou article destinat a adaptar el règim de notificacions al nou 
context que suposa la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als 
serveis públics, i en virtut del qual es regula la possible atribució d’una adreça electrònica, 
als efectes de notificacions tributàries, a entitats i persones físiques que pertanyin a 
determinats col·lectius.
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Des d’un punt de vista estrictament procedimental, s’introdueixen diverses 
modificacions:

1. Es recull, en l’àmbit del procediment de rectificació d’autoliquidacions, la possibilitat 
que un procediment d’aquesta naturalesa pugui finalitzar com a conseqüència de l’inici 
d’un procediment d’aplicació dels tributs diferent per part de l’Administració tributària;

2. S’introdueix una nova disposició, relativa al procediment en l’àmbit duaner, que 
clarifica la possibilitat que té l’Administració de comprovar les liquidacions practicades en 
l’àmbit duaner, fins i tot quan ja hagin estat objecte de comprovació administrativa per al 
document d’aixecament de les mercaderies;

3. Per tal d’aconseguir una execució més eficient per part de l’Administració tributària 
de les resolucions administratives o judicials, s’atorga als òrgans d’inspecció la possibilitat 
de portar a terme les actuacions que siguin necessàries per a l’execució, fent ús de les 
facultats que preveu l’article 142 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general 
tributària.

VI

La disposició transitòria única estableix el règim transitori de les obligacions d’informació 
establertes per a les entitats creades per a la seva transmissió posterior a tercers.

Finalment, la disposició final única n’estableix l’entrada en vigor l’endemà de la seva 
publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat», amb l’excepció de la nova disposició addicional 
sisena del Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, que entra en vigor 
l’1 de novembre de 2009, data en què es comença a aplicar el sistema de facturació que 
assumeix la Comissió Nacional d’Energia.

En virtut d’això, a proposta de la ministra d’Economia i Hisenda i del ministre de Justícia, 
amb l’aprovació prèvia de la ministra de la Presidència, d’acord amb el Consell d’Estat i amb 
la deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió del dia 8 de gener de 2010,

DISPOSO:

Article primer. Modificació del Reglament de l’organització i règim del notariat, aprovat 
pel Decret de 2 de juny de 1944.

Es modifica l’article 177 del Reglament de l’organització i règim del notariat, aprovat 
pel Decret de 2 de juny de 1944, que queda redactat de la manera següent:

«Article 177.

El preu o valor dels drets es determina en efectiu, d’acord amb el sistema 
monetari oficial d’Espanya, i les quantitats també es poden expressar en moneda o 
valors estrangers, però reduint-los simultàniament a moneda espanyola. De la 
mateixa manera, els valors públics o industrials s’estimen en efectiu metàl·lic, 
d’acord amb els tipus oficials o contractuals.

En les escriptures públiques relatives a actes o contractes pels quals es declarin, 
constitueixin, transmetin, gravin, modifiquin o extingeixin a títol onerós el domini i els 
altres drets reals sobre béns immobles, s’han d’identificar, quan la contraprestació 
consisteixi, en tot o en part, en diners o signe que els representi, els mitjans de 
pagament utilitzats per les parts, en els termes que preveu l’article 24 de la Llei del 
notariat, d’acord amb les regles següents:

1a Els compareixents han d’expressar els imports satisfets en metàl·lic i ha de 
quedar constància a l’escriptura de les manifestacions esmentades.

2a El notari ha d’incorporar testimoni dels xecs i altres instruments de gir que es 
lliurin en el moment de l’atorgament de l’escriptura. Així mateix, els compareixents 
han de manifestar les dades a què es refereix l’article 24 de la Llei del notariat, 
corresponents als xecs i altres instruments de gir que hagin estat lliurats abans del 
moment de l’atorgament, expressant a més la seva numeració i el codi del compte 
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de càrrec. En cas de xecs bancaris o altres instruments de gir expedits per una 
entitat de crèdit, lliurats abans o en el moment de l’atorgament de l’escriptura, el 
compareixent que efectuï el pagament ha de manifestar el codi del compte amb 
càrrec al qual es van aportar els fons per al lliurament o, si s’escau, la circumstància 
que es van expedir contra el lliurament de l’import en metàl·lic. De totes aquestes 
manifestacions, n’ha de quedar constància a l’escriptura.

3a En cas de pagament per transferència o domiciliació, els compareixents 
han de manifestar les dades corresponents als codis dels comptes de càrrec i 
abonament i ha de quedar constància a l’escriptura d’aquestes manifestacions.

En el marc de l’article 17.3 de la Llei de 28 de maig de 1862, del notariat, el 
Consell General del Notariat ha de proporcionar a l’Agència Estatal de l’Administració 
Tributària informació, en particular, en el cas de pagaments per transferència o 
domiciliació, quan no s’hagin comunicat al notari els comptes de càrrec i abonament.

En cas que els compareixents es neguin a identificar els mitjans de pagament 
utilitzats, el notari els ha d’advertir verbalment del que disposa l’apartat 3 de l’article 
254 de la Llei hipotecària, de 8 de febrer de 1946, i també ha de deixar constància 
de l’advertència a l’escriptura.

Als efectes que preveu el paràgraf anterior, s’entenen identificats els mitjans de 
pagament si consten a l’escriptura, per suport documental o manifestació, els seus 
elements essencials. A aquests efectes, si el mitjà de pagament és un xec, n’hi ha 
prou que consti lliurador i lliurat, beneficiari, si és nominatiu, data i import; si es tracta 
d’una transferència, s’entén suficientment identificada, encara que no s’aportin els 
codis dels comptes de càrrec i abonament, sempre que en consti l’ordenant, 
beneficiari, data, import, entitat emissora i ordenant i receptor o beneficiari.

Igualment, en les escriptures esmentades el notari ha d’incorporar la declaració 
prèvia del moviment dels mitjans de pagament aportada pels compareixents quan 
sigui procedent presentar-la en els termes que preveu la normativa de prevenció del 
blanqueig de capitals. Si l’obligat a fer-ho no aporta la declaració esmentada, el 
notari ha de fer constar aquesta circumstància a l’escriptura i ho ha de comunicar a 
l’òrgan corresponent del Consell General del Notariat.»

Article segon. Modificació del Reglament pel qual es regulen les obligacions de 
facturació, aprovat pel Reial decret 1496/2003, de 28 de novembre.

S’afegeix una disposició addicional sisena al Reglament pel qual es regulen les 
obligacions de facturació, aprovat pel Reial decret 1496/2003, de 28 de novembre, amb la 
redacció següent:

«Disposició addicional sisena. Expedició de factura per la Comissió Nacional 
d’Energia en nom i per compte dels distribuïdors i dels productors d’energia 
elèctrica en règim especial o dels seus representants.

1. La funció de liquidació i pagament que l’article 30 del Reial decret 661/2007, 
de 25 de maig, pel qual es regula l’activitat de producció d’energia elèctrica en règim 
especial, atribueix a la Comissió Nacional d’Energia respecte de les primes 
equivalents, les primes, els incentius i els complements que corresponguin als 
productors d’electricitat en règim especial, s’ha de documentar mitjançant factures 
expedides per la mateixa Comissió en nom i per compte de les entitats productores, 
o en nom i per compte dels seus representants.

Així mateix, la Comissió Nacional d’Energia ha d’expedir factures en nom i per 
compte dels distribuïdors d’energia elèctrica que es corresponguin amb els 
requeriments d’ingrés que efectuï la dita Comissió per les primes equivalents, les 
primes, els incentius i els complements a què es refereixen l’article 30 del Reial 
decret 661/2007, de 25 de maig, i la disposició addicional setena del Reial decret 
485/2009, de 3 d’abril, que hagin estat cobrats per aquells als consumidors de 
l’esmentat bé.
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2. En les factures a què es refereix l’apartat anterior s’han de fer constar totes 
les dades enumerades a l’article 6.1 d’aquest Reglament, amb l’excepció de les 
dades relatives a la identificació del destinatari en les factures expedides per compte 
dels productors o els seus representants, i les dades relatives a la identificació de 
l’expedidor en les factures expedides per compte dels distribuïdors. En els dos 
casos, aquestes dades s’han de substituir per les d’identificació de la Comissió 
Nacional d’Energia.

La Comissió Nacional d’Energia ha de conservar l’original de les factures 
expedides i remetre’n una còpia al distribuïdor i al productor o, si s’escau, al seu 
representant.

Les factures expedides així que hagin de ser conservades per la Comissió 
Nacional d’Energia queden a disposició de l’Administració tributària durant el termini 
de prescripció per a la realització de les comprovacions que siguin necessàries en 
relació amb els subministraments que s’hi reflecteixen.

3. La Comissió Nacional d’Energia ha d’especificar en la seva declaració anual 
d’operacions amb terceres persones les operacions realitzades pels productors 
d’energia elèctrica, pels seus representants i pels distribuïdors que hagin estat 
documentades d’acord amb el que estableix aquesta disposició addicional, indicant, 
respecte de cada productor o representant i de cada distribuïdor, l’import total de les 
operacions efectuades durant el període a què es refereixi la declaració, fent constar 
com a compres els lliuraments d’energia elèctrica en règim especial imputats a cada 
productor o representant i com a vendes els requeriments d’ingrés notificats a cada 
distribuïdor en relació amb les primes equivalents, primes, incentius i complements 
a què es refereix aquesta disposició addicional.

4. El que disposa aquesta disposició addicional s’ha d’entendre sense perjudici 
de la documentació que, si s’escau, expedeixi i remeti la Comissió Nacional d’Energia 
als distribuïdors pels requeriments d’ingrés que realitzi amb inclusió de l’impost 
sobre el valor afegit o impost equivalent, en relació amb les primes equivalents, les 
primes, els incentius i els complements a què es refereixen l’article 30 del Reial 
decret 661/2007, de 25 de maig, i la disposició addicional setena del Reial decret 
485/2009, de 3 d’abril.

5. Els drets de cobrament i les obligacions de pagament corresponents al 
període facturat es consideren vinculats a un únic lliurament d’energia elèctrica per 
la totalitat de l’esmentat període.

6. En tot cas, i respecte de les operacions a què es refereix aquesta disposició 
addicional, la Comissió Nacional d’Energia ha de prestar la seva col·laboració a 
l’Administració tributària proporcionant qualsevol dada, informe o antecedent amb 
transcendència tributària per al tractament correcte de les operacions 
esmentades.»

Article tercer. Modificació del Reglament de l’impost sobre societats, aprovat pel Reial 
decret 1777/2004, de 30 de juliol.

S’afegeix un nou paràgraf z) a l’article 59 del Reglament de l’impost sobre societats, 
aprovat pel Reial decret 1777/2004, de 30 de juliol, que queda redactat de la manera 
següent:

«z) Les remuneracions i compensacions per drets econòmics que percebi la 
Societat de Gestió dels Sistemes de Registre, Compensació i Liquidació de Valors 
pels préstecs de valors realitzats en compliment del que estableix l’article 57 del 
Reial decret 116/1992, de 14 de febrer, sobre representació de valors per mitjà 
d’anotacions en compte i compensació i liquidació d’operacions borsàries.

Així mateix, l’entitat esmentada en el paràgraf anterior tampoc no està obligada 
a practicar retenció per les remuneracions i compensacions derivades dels préstecs 
de valors presos en compliment del que preveu el dit article 57, que aboni a les 
entitats o persones prestadores. Tot això sense perjudici de la subjecció d’aquestes 
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rendes a la retenció que correspongui, d’acord amb la normativa reguladora del 
corresponent impost personal del prestador, que, quan escaigui, l‘ha de practicar 
l’entitat participant que faci de mitjancera en el seu pagament a aquell, i a aquest 
efecte no s’ha d’entendre que efectua una simple mediació de pagament.»

Article quart. 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, aprovat pel Reial decret 1065/2007, de 27 de juliol.

S’introdueixen les modificacions següents 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:

U. S’introdueix un nou paràgraf l) a l’apartat 2 de l’article 4, amb la redacció 
següent:

«l) La declaració conforme l’entitat es constitueix amb la finalitat específica de 
la transmissió posterior a tercers de les seves participacions, accions i altres títols 
representatius dels fons propis, i conforme no realitzarà activitat econòmica fins a la 
transmissió.

Fins en aquell moment aquestes entitats no formen part dels registres a què es 
refereixen els apartats 3, 4, 5 i 6 de l’article 3.»

Dos. Es modifica l’apartat 2 de l’article 12, que queda redactat de la manera 
següent:

«2. Les variacions posteriors a l’alta censal, incloses les relatives a l’inici de 
l’activitat, domicili, nom i cognoms o raó social o denominació completa i número 
d’identificació fiscal dels socis o persones o entitats que la integrin, s’han de 
comunicar mitjançant la declaració de modificació regulada a l’article 10. No és 
necessari comunicar les variacions relatives als socis, membres o partícips de les 
entitats una vegada que s’inscriguin en el registre corresponent i obtinguin el número 
d’identificació fiscal definitiu.

No obstant això, les entitats sense personalitat jurídica han de comunicar les 
variacions relatives als seus socis, comuners o partícips, encara que hagin obtingut 
un número d’identificació fiscal definitiu, llevat que tinguin la condició de comunitats 
de propietaris constituïdes en règim de propietat horitzontal i estiguin incloses en el 
Cens d’empresaris, professionals i retenidors.

Igualment, les entitats a què es refereix l’article 4.2.l) han de comunicar en el 
termini d’un mes des de la data de formalització de la seva transmissió les 
modificacions que s’hagin produït respecte de les dades consignades en les 
declaracions anteriors, incloses les relatives als socis, membres o partícips.»

Tres. Es modifica l’article 15, que queda redactat de la manera següent:

«Article 15. Substitució de la declaració d’alta pel document únic electrònic.

Les declaracions censals d’alta que preveu l’article 9 que hagin de realitzar les 
persones o entitats per iniciar la seva activitat econòmica es poden efectuar 
mitjançant el document únic electrònic (DUE), previst a la disposició addicional 
vuitena de la Llei 2/1995, de 23 de març, de societats de responsabilitat limitada, en 
els casos en què la normativa n’autoritzi l’ús, sense perjudici de la presentació 
posterior de les declaracions de modificació i baixa que corresponguin, en la mesura 
que variï o s’hagi d’ampliar la informació i circumstàncies reflectides en el document 
únic electrònic.»

Quatre. Es modifica el paràgraf e) de l’apartat 1 de l’article 32, que queda redactat de 
la manera següent:
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«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.

Les operacions per les quals els empresaris o professionals que satisfacin 
compensacions agrícoles hagin expedit el rebut a què es refereix l’article 14.1 del 
Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, aprovat pel Reial decret 
1496/2003, de 28 de novembre.»

Cinc. S’introdueix un nou apartat 5 a l’article 35, amb la redacció següent:

«5. Quan les quantitats percebudes en metàl·lic que preveu l’article 34.1.h) no 
es puguin incloure en la declaració de l’any natural en què es realitzen les operacions 
perquè s’han percebut després de presentar-la o perquè en aquell moment no van 
arribar a un import superior a 6.000 euros, els obligats tributaris les han d’incloure 
de manera separada en la declaració corresponent a l’any natural posterior en què 
s’hagi efectuat el cobrament o s’hagi arribat a l’import assenyalat anteriorment.»

Sis. Es modifica l’article 38, que queda redactat de la manera següent:

«Article 38. Obligació d’informar quant a préstecs i crèdits, i de moviments 
d’efectiu.

Les entitats de crèdit i altres entitats que, d’acord amb la normativa vigent, es 
dediquin al tràfic bancari o creditici, estan obligades a presentar les declaracions 
informatives anuals següents:

a) Declaració dels saldos per import superior a 6.000 euros, existents en data 
31 de desembre, dels crèdits i préstecs concedits per aquestes, en què s’ha d’incloure 
el nom i cognoms o raó social o denominació completa i el número d’identificació 
fiscal de l’acreditat o prestatari.

b) Declaració de les imposicions, disposicions de fons i dels cobraments de 
qualsevol document, que es realitzin en moneda metàl·lica o bitllets de banc quan 
l’import sigui superior a 3.000 euros, sigui quin sigui el mitjà físic o electrònic utilitzat, 
denominats en euros o en qualsevol altra moneda.

No s’inclouen en aquesta declaració informativa les operacions que han de ser 
objecte de comunicació a l’Administració tributària d’acord amb el que preveu 
l’article 41.

La declaració ha de contenir l’import en euros de cada operació, el seu caràcter 
d’imposició, disposició o cobrament, la seva data, la identificació de qui la realitza i 
el número de compte en què s’efectuen els corresponents càrrecs o abonaments, 
així com qualsevol altra dada rellevant a l’efecte per concretar la informació que 
estableixi l’ordre ministerial per la qual s’aprovi el model corresponent.»

Set. S’afegeix un nou article 38 bis, amb la redacció següent:

«Article 38 bis. Obligació d’informar sobre els cobraments efectuats mitjançant 
targetes de crèdit o dèbit.

Les entitats bancàries o de crèdit i altres entitats que, d’acord amb la normativa 
vigent, prestin el servei de gestió de cobraments a través de targetes de crèdit o de 
dèbit a empresaris i professionals establerts a Espanya, estan obligades a presentar 
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una declaració informativa anual de les operacions realitzades pels empresaris o 
professionals adherits a aquest sistema quan l’import net anual d’aquests cobraments 
excedeixi els 3.000 euros.

La declaració ha de contenir la identificació completa dels empresaris o 
professionals, el número de comerç amb el qual aquests operen en el sistema, 
l’import anual facturat, la identificació dels comptes a través dels quals s’efectuïn els 
cobraments, així com qualsevol altra dada rellevant a l’efecte per concretar la 
informació que estableixi l’ordre ministerial per la qual s’aprovi el model 
corresponent.»

Vuit. Es modifica el paràgraf d) de l’article 53, que queda redactat de la manera 
següent:

«d) Les empreses o entitats que instrumentin compromisos per pensions 
mitjançant un contracte d’assegurança, exclosos els plans de previsió social 
empresarial, que han d’incloure individualment les persones per qui van efectuar 
contribucions i l’import corresponent a cadascuna d’aquestes.»

Nou. Es modifica el paràgraf a) de l’article 103, que queda redactat de la manera 
següent:

«a) Quan, per qualsevol mitjà, es demanin dades, informes, dictàmens, 
valoracions o documents a altres òrgans o unitats administratives de la mateixa 
Administració o d’altres administracions, pel temps que transcorri des de la tramesa 
de la petició fins que ho rebi l’òrgan competent per continuar el procediment, sense 
que la interrupció per aquest concepte pugui excedir, per a totes les peticions de 
dades, informes, dictàmens, valoracions o documents que es puguin efectuar, els 
sis mesos. Si es tracta de sol·licituds formulades a altres estats, aquest termini és 
de 12 mesos.»

Deu. S’introdueix un nou article 115 bis, amb la redacció següent:

«Article 115 bis. Notificacions en adreça electrònica.

1. Cada Administració tributària pot acordar l’assignació d’una adreça 
electrònica per a la pràctica de notificacions als obligats tributaris que no tinguin la 
condició de persona física. Així mateix, es pot acordar l’assignació d’una adreça 
electrònica a les persones físiques que pertanyin als col·lectius que, per raó de la 
seva capacitat econòmica o tècnica, dedicació professional o altres motius acreditats, 
tinguin garantit l’accés i la disponibilitat dels mitjans tecnològics necessaris.

Aquesta adreça electrònica ha de reunir els requisits establerts a l’ordenament 
jurídic per a la pràctica de notificacions administratives electròniques amb plena 
validesa i eficàcia, i és aplicable el que disposen els apartats segon i tercer de 
l’article 28 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als 
serveis públics.

2. Transcorregut un mes des de la publicació oficial de l’acord d’assignació, i 
prèvia comunicació d’aquest a l’obligat tributari, l’Administració tributària corresponent 
ha de practicar, amb caràcter general, les notificacions a l’adreça electrònica.

3. La pràctica de notificacions a l’adreça electrònica no impedeix que 
l’Administració tributària possibiliti que els interessats puguin accedir electrònicament 
al contingut de les actuacions administratives a la seu electrònica corresponent amb 
els efectes propis de la notificació per compareixença.

4. En l’àmbit de competències de l’Estat, mitjançant una ordre del ministre 
d’Economia i Hisenda s’ha de regular el règim d’assignació de l’adreça electrònica 
per l’Agència Estatal d’Administració Tributària així com el seu funcionament i 
extensió a la resta de l’Administració tributària estatal.
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En tot cas, els obligats a rebre les notificacions telemàtiques poden comunicar 
que també es consideri com a adreça electrònica qualsevol altra que hagi estat 
habilitada per l’Administració de l’Estat per rebre notificacions administratives 
electròniques amb plena validesa i eficàcia.

5. Als efectes d’aquest article, qualsevol Administració tributària pot utilitzar 
l’adreça electrònica prèviament assignada per una altra Administració tributària, 
amb el corresponent conveni de col·laboració previ, que ha de ser objecte de 
publicitat oficial.

6. Fora dels supòsits que s’estableixin d’acord amb el que disposa aquest 
article, perquè la notificació es practiqui utilitzant algun mitjà electrònic es requereix 
que l’interessat hagi assenyalat l’esmentat mitjà com a preferent o hagi consentit la 
seva utilització.»

Onze. S’afegeix un nou apartat 3, i l’actual apartat 3 es renumera com a 4, a l’article 
128, amb la redacció següent:

«3. De conformitat amb l’article 100.1 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, 
general tributària, quan l’obligat tributari iniciï un procediment de rectificació de la 
seva autoliquidació, i s’acordi l’inici d’un procediment de comprovació o investigació 
que inclogui l’obligació tributària a què es refereix el procediment de rectificació, 
aquest finalitza amb la notificació d’inici del procediment de comprovació o 
investigació.»

Dotze. S’afegeix un nou apartat 6 a l’article 134, amb la redacció següent:

«6. Les liquidacions dictades segons els números anteriors poden ser objecte 
de nova comprovació en els termes a què fa referència l’article 78 del Reglament 
(CE) núm. 2913/1992, del Consell, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Codi duaner 
comunitari.»

Tretze. Es modifica el paràgraf c) de l’apartat 1 de l’article 147, que queda redactat 
de la manera següent:

«c) Que la societat hagi estat constituïda per un o diversos fundadors sense 
que en el termini de tres mesos des de la sol·licitud del número d’identificació fiscal 
s’iniciï l’activitat econòmica ni tampoc els actes que d’ordinari són preparatoris per a 
l’exercici efectiu d’aquesta activitat, llevat que s’acrediti suficientment la impossibilitat 
de realitzar els actes esmentats en el termini assenyalat.

En el supòsit que regula l’article 4.2.l), el termini anteriorment assenyalat 
comença a comptar des que s’hagi presentat la declaració censal de modificació en 
els termes que estableix l’article 12.2, tercer paràgraf.»

Catorze. S’afegeix un nou apartat 8 a l’article 197, amb la redacció següent:

«8. Per a l’execució de les resolucions administratives i judicials, els òrgans 
d’inspecció poden dur a terme les actuacions que siguin necessàries i, si s’escau, 
poden exercir les facultats que preveu l’article 142 de la Llei 58/2003, de 17 de 
desembre, general tributària, i realitzar les actuacions d’obtenció d’informació 
pertinents. No obstant això, quan d’acord amb el que disposa l’article 66.4 del 
Reglament general de desplegament de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general 
tributària, en matèria de revisió en via administrativa, aprovat pel Reial decret 
520/2005, de 13 de maig, les resolucions esmentades hagin ordenat la retroacció 
d’actuacions, aquestes s’han de dur a terme d’acord amb el que disposa l’article 
150.5 de la Llei esmentada.»

Disposició transitòria única. Règim transitori de les entitats a què es refereix el paràgraf 
l) de l’article 4.2 del Reglament general de les actuacions i els procediments de gestió 
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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.

Les persones o entitats que abans de l’entrada en vigor de les modificacions introduïdes 
per aquest Reial decret en els articles 4.2.l), 12.2 i 147.1.c) 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, hagin constituït entitats a les quals es refereix el dit article 4.2.l), 
han de comunicar a l’Administració tributària, mitjançant escrit signat pel representant 
d’aquestes entitats, tots els números d’identificació fiscal atorgats a aquestes.

Si en el moment d’efectuar la comunicació ja s’ha produït la transmissió a què es 
refereix l’article 4.2.l), s’ha d’indicar aquesta circumstància incloent la informació exigida a 
l’article 12.2 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.

El termini per efectuar la comunicació és d’un mes a comptar de l’endemà de la data 
de publicació del present Reial decret.

Disposició final única. Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial de 
l’Estat», llevat del que disposa la nova disposició addicional sisena del Reglament pel qual 
es regulen les obligacions de facturació, aprovat pel Reial decret 1496/2003, de 28 de 
novembre, que entra en vigor l’1 de novembre de 2009.

Madrid, 8 de gener de 2010.

JUAN CARLOS R.

La vicepresidenta primera del Govern
i ministra de la Presidència,

MARÍA TERESA FERNÁNDEZ DE LA VEGA SANZ
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