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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
12771 Reial decret 960/2013, de 5 de desembre, pel qual es modifiquen el Reglament 

de l’impost sobre societats, aprovat pel Reial decret 1777/2004, de 30 de juliol; 
el Reglament de l’impost sobre la renda de les persones físiques, aprovat pel 
Reial decret 439/2007, de 30 de març; el Reglament de l’impost sobre la renda 
de no residents, aprovat pel Reial decret 1776/2004, de 30 de juliol; 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, i el 
Reglament general de recaptació, aprovat pel Reial decret 939/2005, de 29 de 
juliol.

I

Aquest Reial decret introdueix modificacions en el Reglament de l’impost sobre 
societats, aprovat pel Reial decret 1777/2004, de 30 de juliol, en el Reglament de l’impost 
sobre la renda de les persones físiques, aprovat pel Reial decret 439/2007, de 30 de 
març, en el Reglament de l’impost sobre la renda de no residents, aprovat pel Reial decret 
1776/2004, de 30 de juliol, 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, i 
en el Reglament general de recaptació, aprovat pel Reial decret 939/2005, de 29 de juliol, 
bàsicament per adequar aquests textos reglamentaris a recents modificacions 
incorporades en els textos legals que regulen els tributs esmentats, com les afegides a 
l’ordenament a través de la Llei 14/2013, de 27 de setembre, de suport als emprenedors i 
la seva internacionalització.

Aquest Reial decret consta de cinc articles i d’una disposició final.

II

En l’àmbit de l’impost sobre societats, se’n modifica el Reglament amb l’objectiu, en 
primer lloc, d’estendre l’aplicació dels plans especials d’amortització que hagin estat 
objecte d’aprovació per a determinats elements patrimonials a aquells altres que tinguin 
les mateixes característiques de caràcter físic, tecnològic, jurídic i econòmic, l’amortització 
dels quals s’iniciï en els tres anys següents respecte del moment de l’aprovació del pla.

En segon lloc, es regula el procediment a seguir en els supòsits d’acords previs de 
valoració i acords previs de qualificació i valoració en relació amb la reducció de rendes 
procedents de determinats actius intangibles. També es regula el tràmit procedimental 
corresponent als plans especials d’inversió, en el supòsit de la deducció per inversió de 
beneficis.

Al marge d’això, s’estableix el termini de presentació i el contingut mínim de la nova 
comunicació a què es refereix el règim fiscal especial d’arrendament financer que regula 
el text refós de la Llei de l’impost sobre societats, aprovat pel Reial decret legislatiu 
4/2004, de 5 de març, d’acord amb la redacció que en fa la Llei 16/2012, de 27 de 
desembre, per la qual s’adopten diverses mesures tributàries dirigides a la consolidació 
de les finances públiques i a l’impuls de l’activitat econòmica.

Finalment, respecte de les persones o entitats que tenen obligació mensual de 
presentar la declaració i fer l’ingrés corresponent a retencions i ingressos a compte, 
s’elimina el termini excepcional que hi havia en relació amb la declaració i l’ingrés 
corresponent al mes de juliol.
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III

En relació amb l’impost sobre la renda de les persones físiques, en primer lloc, es 
modifiquen les circumstàncies excloents de l’aplicació del mètode d’estimació objectiva 
en funció de l’import dels rendiments íntegres respecte dels contribuents que exerceixin 
activitats els ingressos de les quals estiguin sotmesos al tipus de retenció de l’1 per cent, 
d’acord amb els nous límits introduïts a la Llei de l’impost aplicables a partir de l’1 de 
gener de 2013. Com a conseqüència d’això, per facilitar l’acreditació del compliment del 
límit que preveu l’article 32.2 d) del Reglament de l’impost es preveu l’obligació de gestió 
a partir de l’1 de gener de 2014 d’un llibre registre de vendes o ingressos per a aquests 
contribuents.

En matèria de deducció per inversió en residència habitual, i com a conseqüència de 
la supressió de la deducció a partir de l’1 de gener de 2013, s’elimina el capítol del 
Reglament de l’impost regulador de la deducció, i se’n preveu l’aplicació transitòria als 
efectes de l’aplicació del règim transitori que preveu per a la deducció la disposició 
transitòria divuitena de la Llei de l’impost.

En línia amb això, s’eliminen les referències normatives a la deducció per inversió en 
residència habitual en matèria d’obligació de declarar.

D’altra banda, en desaparèixer la regulació de la deducció per inversió en residència 
habitual i amb aquesta el concepte de residència habitual, es defineix aquest concepte als 
efectes de l’aplicació de determinades exempcions, i es dóna continuïtat al que s’aplicava 
fins ara, d’acord amb el concepte que, a aquests mateixos efectes, s’estableix a la Llei de 
l’impost.

Respecte de la regularització de deduccions per incompliment de requisits, s’adapta 
el text reglamentari a la configuració transitòria de la deducció per inversió en residència 
habitual i s’actualitzen les referències al sistema de finançament autonòmic.

Així mateix, es modifiquen els articles del Reglament de l’impost relatius a la presa en 
consideració de la deducció per inversió en habitatge als efectes de la determinació dels 
pagaments a compte, amb l�objectiu d’adequar-los al règim transitori de la deducció i 
sense que aquesta modificació comporti per als contribuents que tinguin dret a l’aplicació 
de l’esmentat règim transitori cap variació respecte de les normes fins ara en vigor, alhora 
que s’adapta l’import del límit determinant de l’obligació de declarar quan el rendiment del 
treball es percebi de diversos pagadors a la quantia establerta legalment.

D’altra banda, de manera anàloga al que s’ha assenyalat anteriorment en relació amb 
l’impost sobre societats, respecte de les persones o entitats que tenen obligació mensual 
de presentar la declaració i fer l’ingrés corresponent a retencions i ingressos a compte, 
s’elimina el termini excepcional que hi havia en relació amb la declaració i l’ingrés 
corresponent al mes de juliol. A més, amb la finalitat de reduir les càrregues administratives 
s’elimina igualment l’obligació d’aportar a l’ocupador la còpia del testimoni literal de la 
resolució judicial que fixi la pensió compensatòria o l’anualitat per aliments perquè tingui 
en compte aquests pagaments en el càlcul del tipus de retenció aplicable al treballador, i 
és suficient, en conseqüència, la simple comunicació d’aquesta situació a l’ocupador.

Finalment, s’estableix una nova obligació d’informació per a les empreses de nova o 
recent creació els partícips o accionistes de les quals hagin subscrit accions o 
participacions amb dret a la deducció per inversió en aquest tipus d’entitats. Igualment, es 
regulen les condicions reglamentàries per poder-se acollir a l’exempció del guany obtingut 
en ocasió de la transmissió d’aquestes accions o participacions quan l’import obtingut es 
destini a subscriure accions o participacions en altres entitats anàlogues.

IV

Es modifica l’àmbit d’aplicació del gravamen especial sobre béns immobles d’entitats 
no residents d’acord amb la recent modificació introduïda en el text refós de la Llei de 
l’impost sobre la renda de no residents, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2004, de 5 de 
març.
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A més, respecte de les entitats que tenen obligació mensual de presentar la declaració 
i fer l’ingrés corresponent a retencions i ingressos a compte, s’elimina el termini 
excepcional que hi havia en relació amb la declaració i l’ingrés corresponent al mes de 
juliol.

V

Recentment s’han introduït determinades modificacions a la Llei 35/2003, de 4 de 
novembre, d’institucions d’inversió col·lectiva, relatives a la possibilitat que les 
participacions en fons d’inversió espanyols puguin figurar en el registre de partícips de la 
gestora del fons a nom del comercialitzador a compte de partícips.

La implantació d’aquest nou sistema de comercialització dels fons espanyols requereix 
efectuar canvis en la normativa tributària, tant a nivell legal, ja incorporats a l’ordenament, 
com reglamentari, els quals es duen a terme a través d’aquest Reial decret. Aquestes 
modificacions es refereixen, fonamentalment, a les obligacions de retenció i informació 
que ha d’assumir el comercialitzador, i a la necessitat de redefinir la base de retenció.

Per a això s’efectuen les modificacions necessàries en els preceptes relatius al 
subjecte obligat a practicar retenció o ingrés a compte i a la determinació de la base de 
retenció en les transmissions o reemborsaments d’accions o participacions en institucions 
d’inversió col·lectiva, dels reglaments dels impostos sobre la renda de les persones 
físiques, sobre societats i sobre la renda de no residents.

A més, amb la finalitat de potenciar la competitivitat del sector de la inversió col·lectiva 
espanyola a l’exterior, se simplifiquen les obligacions d’informació que preveu el 
Reglament de l’impost sobre la renda de no residents en relació amb la comercialització a 
l’estranger d’institucions d’inversió col·lectiva espanyoles.

Finalment es modifiquen determinats preceptes del Reglament general de les 
actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària, referents a obligacions 
d’informació, per incloure el comercialitzador de fons espanyols com a nou obligat tributari.

VI

El capítol II del títol I del Reglament general de recaptació, aprovat pel Reial decret 
939/2005, de 29 de juliol, dedicat als ingressos de la gestió recaptatòria, regula tant la 
realització d’aquests ingressos per part dels obligats al pagament com l’ingrés en el 
Tresor de les quantitats recaptades pels òrgans de recaptació a través de les persones i 
entitats que preveu el capítol esmentat. Entre aquestes estan les entitats col·laboradores 
en la gestió recaptatòria que té encomanada l’Agència Estatal d’Administració Tributària, 
les quals estan obligades a ingressar els imports esmentats en el compte del Tresor en 
els termes que preveu l’article 29 de l’esmentat text reglamentari.

L’aplicació pràctica d’aquest precepte i la relació directa entre aquests ingressos en el 
compte del Tresor obert al Banc d’Espanya i l’atenció de les seves obligacions de 
pagament ha posat de manifest la conveniència de millorar la coordinació entre les dates 
en què, d’una banda, es reben aquests fons i aquelles en què el Tresor ha d’atendre els 
seus pagaments. Aquesta conciliació entre tots dos calendaris va ser considerada 
necessària per la Comissió per a la Reforma de les Administracions Públiques i com a tal 
es va reflectir entre les conclusions de la Comissió.

D’altra banda, i atès que el Reglament general de recaptació no afecta només l’àmbit 
de l’Estat, sinó que també l’apliquen altres administracions tributàries en virtut del que 
estableix l’article 1 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, és 
aconsellable que es permeti que cada una d’aquestes pugui adaptar les condicions en 
què les entitats de crèdit que tinguin la condició de col·laboradores d’aquell pel que fa a 
l’horari de recepció dels seus respectius ingressos, la qual cosa fa necessària la 
modificació de l’apartat 3 de l’article 19 del Reglament general de recaptació.

En virtut d’això, a proposta del ministre d’Hisenda i Administracions Públiques, d’acord 
amb el Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió del 
dia 5 de desembre de 2013,
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DISPOSO:

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

Primer. S’introdueixen les següents modificacions en el Reglament de l’impost sobre 
societats, aprovat pel Reial decret 1777/2004, de 30 de juliol:

U. S’afegeix un nou apartat 9 a l’article 5, el vigent apartat 9 passa a numerar-se 
com a 10, que queda redactat de la manera següent:

«9. Els plans d’amortització aprovats es poden aplicar als altres elements 
patrimonials de característiques idèntiques l’amortització dels quals hagi de 
començar abans del transcurs de tres anys comptats des de la data de notificació 
de l’acord d’aprovació del pla d’amortització, sempre que es mantinguin 
substancialment les circumstàncies de caràcter físic, tecnològic, jurídic i econòmic 
determinants del mètode d’amortització aprovat. Aquesta aplicació ha de ser 
objecte de comunicació a l’Agència Estatal d’Administració Tributària abans de la 
finalització del període impositiu en què hagi de tenir efecte.»

Dos. S’afegeix el capítol IX al títol I, que queda redactat de la manera següent:

«CAPÍTOL IX

Acords previs de valoració o de qualificació i valoració de rendes procedents 
de determinats actius intangibles

Article 32 bis. Inici del procediment.

1. Les persones o entitats que tinguin el propòsit de fer les operacions 
susceptibles d’acollir-se a la reducció que recull l’article 23 de la Llei de l’impost 
poden sol·licitar a l’Administració tributària un acord previ de valoració dels 
ingressos procedents de la cessió dels actius a què es refereix l’apartat 1 de l’article 
esmentat i de les despeses associades a aquests, així com de les rendes 
generades en la transmissió, o un acord previ de qualificació i valoració que ha de 
comprendre la qualificació dels actius com a pertanyents a alguna de les categories 
a què es refereix l’apartat 1 d’aquest article, i la valoració dels ingressos i les 
despeses associats a aquests, així com de les rendes generades en la transmissió.

2. La sol·licitud s’ha de presentar per escrit, amb caràcter previ a la realització 
de les operacions que motivin l’aplicació de la reducció de l’article 23 de la Llei de 
l’impost, i ha de contenir, com a mínim, el següent:

a) Identificació de la persona o entitat sol·licitant i de les persones o entitats 
cessionàries.

b) Descripció de l’actiu que pretén ser objecte de cessió o transmissió.
c) Si s’escau, descripció del dret d’ús o explotació que es pretén establir i la 

seva durada.
d) En el procediment de qualificació i valoració, qualificació motivada dels 

actius als efectes de l’article 23 de la Llei de l’impost.
e) Proposta de valoració dels ingressos i de les despeses associades a la 

cessió de l’actiu, o de les rendes generades en la seva transmissió amb indicació 
del valor d’adquisició i transmissió, expressant el mètode o criteri de valoració 
aplicat i les circumstàncies econòmiques que s’hagin tingut en compte.

f) Altres dades, elements i documents que puguin contribuir a la formació de 
judici per part de l’Administració tributària.

3. En els 30 dies següents a la data en què la sol·licitud d’inici hagi tingut 
entrada en el registre de l’òrgan competent, aquest pot requerir el sol·licitant 
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perquè, si s’escau, esmeni els errors o completi la sol·licitud amb qualsevol altra 
informació que consideri rellevant. El sol·licitant disposa del termini de 10 dies per 
aportar la documentació. La falta d’atenció del requeriment determina l’arxivament 
de les actuacions i es té per no presentada la sol·licitud.

4. Es pot acordar motivadament la inadmissió a tràmit de la sol·licitud quan 
concorri alguna de les circumstàncies següents:

a) Que la proposta de valoració, o de qualificació i valoració, que es pretén 
formular manqui manifestament de fonament per determinar el valor dels ingressos 
procedents de la cessió dels actius i de les despeses associades, o bé de les 
rendes generades en la transmissió, o la qualificació de l’actiu com a apte.

b) Que s’hagin desestimat propostes de valoració, o de qualificació i valoració, 
substancialment iguals a la proposta que es pretén formular.

5. La documentació presentada únicament té efectes en relació amb el 
procediment que regula aquest capítol i ha de ser utilitzada exclusivament respecte 
d’aquest.

6. El que preveuen els apartats anteriors no eximeix els subjectes passius de 
les obligacions que els incumbeixen d’acord amb el que estableix l’article 29 de la 
Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, o una altra disposició.

7. En els casos de desistiment, arxivament, inadmissió o desestimació de la 
proposta s’ha de procedir a la devolució de la documentació aportada.

Article 32 ter. Tramitació.

1. L’Administració tributària examina la sol·licitud juntament amb la 
documentació presentada. A aquests efectes, pot requerir als obligats tributaris, en 
qualsevol moment, totes les dades, informes, antecedents i justificants que tinguin 
relació amb la proposta, així com explicacions o aclariments addicionals sobre 
aquesta.

2. En el procediment de l’acord previ de qualificació i valoració, l’òrgan 
competent per instruir ha de sol·licitar un informe vinculant a la Direcció General de 
Tributs, en relació amb la qualificació dels actius als efectes de l’aplicació de la 
reducció de l’article 23 de la Llei de l’impost. En cas que ho consideri procedent, la 
Direcció General de Tributs pot sol·licitar opinió no vinculant sobre això al Ministeri 
d’Economia i Competitivitat.

La Direcció General de Tributs ha d’evacuar l’informe, que s’ha de comunicar a 
l’òrgan sol·licitant en el termini màxim de tres mesos. Aquest termini no computa en 
el termini màxim que estableix l’apartat 6 de l’article 32 quater d’aquest Reglament.

Article 32 quater. Terminació i efectes de l’acord.

1. La resolució que posi fi al procediment de l’acord previ de valoració pot:

a) Aprovar la proposta de valoració presentada per l’obligat tributari.
b) Aprovar, amb l’acceptació de l’obligat tributari, una proposta de valoració 

que difereixi de la presentada inicialment.
c) Desestimar la proposta de valoració formulada per l’obligat tributari.

2. La resolució que posi fi al procediment de l’acord previ de qualificació i 
valoració pot:

a) Qualificar els actius com a no aptes als efectes de l’article 23 de la Llei de 
l’impost.

b) Qualificar els actius com a aptes i aprovar la proposta de valoració 
formulada inicialment pel sol·licitant.

c) Qualificar els actius com a aptes i aprovar una altra proposta alternativa 
formulada o acceptada pel sol·licitant en el curs del procediment.
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d) Qualificar els actius com a aptes i desestimar la proposta de valoració 
formulada pel sol·licitant.

3. L’acord previ de valoració, o de qualificació i valoració, té caràcter vinculant 
i es formalitza en un document que ha d’incloure almenys:

a) Lloc i data de formalització.
b) Nom i cognoms o raó social o denominació completa i número d’identificació 

fiscal de l’obligat tributari.
c) Conformitat de l’obligat tributari amb el contingut de l’acord.
d) Descripció de l’operació a què es refereix la proposta.
e) En el cas de l’acord previ de qualificació i valoració, qualificació motivada 

dels actius als efectes de l’article 23 de la Llei de l’impost.
f) Valoració que es derivi de l’acord, amb indicació dels elements essencials 

del mètode de valoració utilitzat, així com les circumstàncies econòmiques que 
s’hagin d’entendre bàsiques a l’efecte de la seva aplicació.

g) Termini de vigència de l’acord i data d’entrada en vigor.

4. En la desestimació de la proposta de valoració o de qualificació i valoració 
s’ha d’incloure juntament amb la identificació de l’obligat tributari els motius pels 
quals l’Administració tributària la desestima.

5. El desistiment del sol·licitant determina la terminació del procediment.
6. El procediment ha de finalitzar en el termini màxim de sis mesos. 

Transcorregut aquest termini sense que s’hagi notificat la resolució expressa, la 
proposta es pot entendre desestimada.

7. L’Administració tributària i l’obligat tributari han d’aplicar la valoració i, si 
s’escau, qualificació, que resulti de la resolució, durant el seu termini de vigència, 
sempre que no variïn significativament les circumstàncies econòmiques que van 
fonamentar l’esmentada qualificació i valoració.

8. L’Administració tributària pot comprovar que els fets i les operacions 
descrits en la proposta aprovada es corresponen amb els que hi ha hagut 
efectivament i que la proposta aprovada ha estat aplicada correctament. Quan de 
la comprovació resulta que els fets i les operacions descrits en la proposta aprovada 
no es corresponen amb la realitat, o que la proposta aprovada no ha estat aplicada 
correctament, la Inspecció dels Tributs ha de procedir a regularitzar la situació 
tributària dels obligats tributaris.

9. La resolució que posi fi al procediment o l’acte presumpte desestimatori no 
són recurribles, sense perjudici dels recursos i les reclamacions que es puguin 
interposar contra els actes de liquidació que es dictin en el seu moment.

Article 32 quinquies. Òrgan competent.

És competent per instruir, resoldre i, en el cas de modificació de l’acord, iniciar, 
el procediment a què es refereix aquest capítol el Departament d’Inspecció 
Financera i Tributària de l’Agència Estatal d’Administració Tributària. El titular del 
Departament esmentat ha de designar l’equip o unitat al qual correspon la tramitació 
del procediment i la proposta de resolució.

Article 32 sexies. Modificació de l’acord previ de valoració o de qualificació i 
valoració.

1. En el supòsit de variació significativa de les circumstàncies econòmiques 
que han determinat la valoració, existents en el moment de l’aprovació de l’acord 
previ de valoració, o de qualificació i valoració, aquest pot ser modificat per 
adequar-lo a les noves circumstàncies econòmiques. El procediment de modificació 
es pot iniciar d’ofici o a instància dels obligats tributaris.
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2. La sol·licitud de modificació l’ha de subscriure la persona o entitat 
sol·licitant, i ha de contenir la informació següent:

a) Justificació de la variació significativa de les circumstàncies econòmiques.
b) Modificació de la valoració que, segons aquesta variació, és procedent.

El desistiment del sol·licitant determina la terminació del procediment.
L’Administració tributària pot requerir als obligats tributaris, en qualsevol 

moment, totes les dades, informes, antecedents i justificants que tinguin relació 
amb la proposta, així com explicacions o aclariments addicionals sobre aquesta.

L’Administració tributària, una vegada examinada la documentació presentada, 
i prèvia audiència de l’obligat tributari, que disposa a aquest efecte d’un termini de 
quinze dies, ha de dictar resolució motivada, que pot:

a) Aprovar la modificació de valoració formulada per l’obligat tributari.
b) Aprovar, amb l’acceptació de l’obligat tributari, una proposta de valoració 

que difereixi de la presentada inicialment.
c) Desestimar la modificació formulada per l’obligat tributari, confirmant o 

deixant sense efecte la proposta de valoració aprovada inicialment. No obstant 
això, no afecta la qualificació dels actius, feta en l’acord previ de qualificació i 
valoració inicial.

3. Quan el procediment de modificació hagi estat iniciat per l’Administració 
tributària, el contingut de la proposta s’ha de notificar a l’obligat tributari, que 
disposa d’un termini d’un mes, comptat a partir de l’endemà de la notificació de la 
proposta, per:

a) Acceptar la modificació.
b) Formular una modificació alternativa, degudament justificada.
c) Rebutjar la modificació, expressant els motius en què es fonamenten.

L’Administració tributària, una vegada examinada la documentació presentada, 
ha de dictar resolució motivada, que pot:

a) Aprovar la modificació, si l’obligat tributari l’ha acceptada.
b) Aprovar la modificació alternativa formulada per l’obligat tributari.
c) Deixar sense efecte l’acord pel qual es va aprovar la proposta inicial de 

valoració, sense que afecti la qualificació dels actius en el supòsit d’un acord previ 
de qualificació i valoració inicial.

d) Declarar la continuació de l’aplicació de la proposta de valoració inicial.

4. El procediment s’ha de finalitzar en el termini de 6 mesos. Transcorregut 
aquest termini sense que s’hagi notificat una resolució expressa, la proposta de 
modificació es pot entendre desestimada.

5. La resolució que posi fi al procediment de modificació no és recurrible, 
sense perjudici dels recursos i les reclamacions que es puguin interposar contra els 
actes de liquidació que es puguin dictar.

6. L’aprovació de la modificació té els efectes que preveu l’article 32 quater 
d’aquest Reglament, des de la sol·licitud de la modificació o, si s’escau, des de la 
comunicació de proposta de modificació.

7. La resolució per la qual es deixi sense efecte l’acord previ de valoració 
inicial, o de qualificació i valoració inicial en relació amb la valoració, determina, 
respecte d’aquesta, l’extinció dels efectes que preveu l’article 32 quater d’aquest 
Reglament, des de la sol·licitud de la modificació o, si s’escau, des de la 
comunicació de proposta de modificació.

8. La desestimació de la modificació formulada per l’obligat tributari determina:

a) La confirmació dels efectes que preveu l’article 32 quater d’aquest 
Reglament, quan no quedi provada la variació significativa de les circumstàncies 
econòmiques.
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b) L’extinció dels efectes que preveu l’article 32 quater d’aquest Reglament, 
des de la desestimació.

Article 32 septies. Pròrroga de l’acord previ de valoració o de l’acord previ de 
qualificació i valoració.

1. L’obligat tributari pot sol·licitar a l’Administració tributària que es prorrogui el 
termini de validesa de l’acord de valoració, o de qualificació i valoració, que hagi 
estat aprovat. Aquesta sol·licitud s’ha de presentar abans dels 6 mesos previs a la 
finalització de l’esmentat termini de validesa i s’ha d’acompanyar de la documentació 
que consideri convenient per justificar que les circumstàncies posades de manifest 
en la sol·licitud original no han variat.

2. L’Administració tributària disposa d’un termini de sis mesos per examinar la 
documentació a què es refereix l’apartat 1 anterior, i notificar als obligats tributaris 
la pròrroga o no del termini de validesa de l’acord previ de valoració, o de 
qualificació i valoració. A aquests efectes, l’Administració pot sol·licitar qualsevol 
informació i documentació addicional així com la col·laboració de l’obligat tributari.

3. Transcorregut el termini a què es refereix l’apartat anterior sense que s’hagi 
notificat la pròrroga del termini de validesa de l’acord previ de valoració, o de 
qualificació i valoració, la sol·licitud es pot considerar desestimada.

4. La resolució per la qual acordi la pròrroga o l’acte presumpte desestimatori 
no són recurribles, sense perjudici dels recursos i les reclamacions que es puguin 
interposar contra els actes de liquidació que en el seu moment es puguin dictar.»

Tres. S’afegeix un capítol III al títol II, que queda redactat de la manera següent:

«CAPÍTOL III

Deducció per inversió de beneficis

Article 40 bis. Plans especials d’inversió.

1. Quan es provi que, per les seves característiques tècniques, la inversió o 
entrada en funcionament d’un element de l’immobilitzat material o inversió 
immobiliària s’hagi d’efectuar necessàriament en un termini superior al que preveu 
l’apartat 2 de l’article 37 de la Llei de l’impost, els subjectes passius poden presentar 
plans especials d’inversió.

2. La sol·licitud ha de contenir les dades següents:

a) Descripció dels elements patrimonials en què s’ha de materialitzar la 
inversió.

b) Import efectiu o previst de les inversions.
c) Descripció del pla temporal de realització de la inversió i de la seva entrada 

en funcionament.
d) Descripció de les circumstàncies específiques que justifiquen el pla 

especial d’inversió.

3. El pla especial d’inversió s’ha de presentar abans de la finalització de l’últim 
període impositiu a què es refereix l’apartat 2 de l’article 37 de la Llei de l’impost.

El subjecte passiu pot desistir de la sol·licitud formulada.
4. L’Administració tributària pot obtenir del subjecte passiu totes les dades, 

informes, antecedents i justificants que siguin necessaris.
El subjecte passiu, en qualsevol moment del procediment anterior al tràmit 

d’audiència, pot presentar les al·legacions i aportar els documents i els justificants 
que consideri pertinents.

5. Instruït el procediment, i immediatament abans de redactar la proposta de 
resolució, es posa de manifest al subjecte passiu, el qual disposa d’un termini de 
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quinze dies per formular les al·legacions i presentar els documents i les justificacions 
que consideri pertinents.

6. La resolució que posi fi al procediment pot:

a) Aprovar el pla especial d’inversió formulat pel subjecte passiu.
b) Aprovar un pla especial d’inversió alternatiu formulat pel subjecte passiu en 

el curs del procediment.
c) Desestimar el pla especial d’inversió formulat pel subjecte passiu.

La resolució ha de ser motivada.
El procediment ha de finalitzar abans de tres mesos comptats des de la data en 

què la sol·licitud hagi tingut entrada en qualsevol dels registres de l’òrgan 
administratiu competent o des de la data d’esmena d’aquesta a requeriment de 
l’òrgan esmentat.

7. Transcorregut el termini a què fa referència l’apartat anterior, sense que 
s’hagi produït una resolució expressa, s’entén aprovat el pla especial d’inversió.

Article 40 ter. Òrgan competent.

És competent per instruir i resoldre l’expedient l’òrgan de l’Agència Estatal 
d’Administració Tributària que correspongui d’acord amb les seves normes 
d’estructura orgànica.»

Quatre. S’afegeix l’article 49, que queda redactat de la manera següent:

«Article 49. Contractes d’arrendament financer.

1. L’exercici de l’opció que estableix l’apartat 11 de l’article 115 de la Llei de 
l’impost ha de ser objecte de comunicació a la Direcció General de Tributs del 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.

2. La comunicació de l’opció s’ha de fer abans de la finalització del període 
impositiu en què es pretengui que produeixi efectes.

3. La comunicació ha de contenir, com a mínim, les dades següents:

a) Identificació de l’actiu objecte del contracte d’arrendament financer.
b) Indicació de la data d’inici efectiu i fi del període de construcció de l’actiu.
c) Determinació dels imports i del moment temporal en què es van a satisfer 

les quotes del contracte d’arrendament financer.
d) Indicació que els actius reuneixen requisits tècnics i de disseny singulars i 

que no es corresponen amb una producció en sèrie.»

Segon. Amb efectes a partir de l’1 de gener de 2014, s’introdueixen les següents 
modificacions en el Reglament de l’impost sobre societats, aprovat pel Reial decret 
1777/2004, de 30 de juliol:

U. Es modifiquen els números 1r i 5è de l’apartat 6 de l’article 60, que queden 
redactats de la manera següent:

«1r En el cas de reemborsament de les participacions de fons d’inversió, les 
societats gestores, excepte per les participacions registrades a nom d’entitats 
comercialitzadores a compte de partícips, respecte de les quals són aquestes 
entitats comercialitzadores les obligades a practicar la retenció o l’ingrés a 
compte.»

«5è En els supòsits en què no sigui procedent la pràctica de retenció d’acord 
amb els paràgrafs anteriors, està obligat a efectuar un pagament a compte el soci o 
partícip que efectuï la transmissió o obtingui el reemborsament. Aquest pagament a 
compte s’ha d’efectuar d’acord amb les normes que contenen els articles 62.4 
paràgraf primer, 63.3 i 64 d’aquest Reglament.»
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Dos. Es modifica l’apartat 4 de l’article 62, que queda redactat de la manera següent:

«4. Quan l’obligació de retenir tingui el seu origen en virtut del que preveu 
l’apartat f) de l’apartat 1 de l’article 58 d’aquest Reglament, la base de retenció és la 
diferència entre el valor de transmissió o reemborsament i el valor d’adquisició de 
les accions o participacions. A aquests efectes es considera que els valors 
transmesos o reemborsats pel contribuent són aquells que va adquirir en primer lloc.

Quan es tracti de reemborsament de participacions en fons d’inversió que 
regula la Llei 35/2003, de 4 de novembre, d’institucions d’inversió col·lectiva, per a 
les quals, per aplicació del que preveu l’article 40.3 de la Llei esmentada, hi hagi 
més d’un registre de partícips, o de transmissió o reemborsament d’accions o 
participacions en institucions d’inversió col·lectiva domiciliades a l’estranger, 
comercialitzades, col·locades o distribuïdes en territori espanyol, la regla d’antiguitat 
a què es refereix el paràgraf anterior l’ha d’aplicar l’entitat gestora o 
comercialitzadora amb la qual s’efectuï el reemborsament o transmissió respecte 
dels valors que figurin en el seu registre de partícips o accionistes.»

Tres. Es modifica l’apartat 1 de l’article 66, que queda redactat de la manera 
següent:

«1. El retenidor i l’obligat a ingressar a compte han de presentar en els 
primers vint dies naturals dels mesos d’abril, juliol, octubre i gener, davant l’òrgan 
competent de l’Administració tributària, una declaració de les quantitats retingudes i 
dels ingressos a compte que corresponguin pel trimestre natural immediatament 
anterior i ingressar-ne l’import en el Tresor Públic.

No obstant això, la declaració i l’ingrés a què es refereix el paràgraf anterior s’han 
d’efectuar en els vint primers dies naturals de cada mes, en relació amb les quantitats 
retingudes i els ingressos a compte que corresponguin per l’immediatament anterior, 
quan es tracti de retenidors o obligats en els quals concorrin les circumstàncies a què 
es refereix l’apartat 3.1r de l’article 71 del Reglament de l’impost sobre el valor afegit, 
aprovat pel Reial decret 1624/1992, de 29 de desembre.

No escau la presentació de declaració negativa quan no s’hagin satisfet en el 
període de la declaració rendes sotmeses a retenció o ingrés a compte.»

Article segon. Modificació del Reglament de l’impost sobre la renda de les persones 
físiques, aprovat pel Reial decret 439/2007, de 30 de març.

Primer. Amb efectes des de l’1 de gener de 2013 s’introdueixen les següents 
modificacions en el Reglament de l’impost sobre la renda de les persones físiques, 
aprovat pel Reial decret 439/2007, de 30 de març:

U. Es modifica la lletra a) i s’afegeix una nova lletra d) a l’apartat 2 de l’article 32, 
que queden redactades de la manera següent:

«a) Que el volum de rendiments íntegres l’any immediatament anterior superi 
qualsevol dels imports següents:

Per al conjunt de les seves activitats econòmiques, 450.000 euros anuals.
Per al conjunt de les seves activitats agrícoles i ramaderes, 300.000 euros anuals.
Per al conjunt de les seves activitats classificades a la divisió 7 de la secció 

primera de les tarifes de l’impost sobre activitats econòmiques a les quals sigui 
aplicable el que disposa l’apartat 6 de l’article 95 d’aquest Reglament, 300.000 
euros anuals.

Als efectes que preveuen els casos anteriors, només es computen:

Les operacions que s’hagin d’anotar en el llibre registre de vendes o ingressos 
que preveu l’article 68.7 del Reglament d’aquest impost, o en el llibre registre 
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d’ingressos que preveu l’article 40.1 del Reglament de l’impost sobre el valor afegit, 
aprovat pel Reial decret 1624/1992, de 29 de desembre.

Les operacions per les quals estiguin obligats a emetre i conservar factures, 
d’acord amb el que disposa el Reglament pel qual es regulen les obligacions de 
facturació, aprovat pel Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre.

No obstant això, s’han de computar no només les operacions corresponents a 
les activitats econòmiques exercides pel contribuent, sinó també les corresponents 
a les exercides pel cònjuge, descendents i ascendents, així com per les entitats en 
règim d’atribució de rendes en què participin qualsevol dels anteriors, en les quals 
concorrin les circumstàncies següents:

– Que les activitats econòmiques exercides siguin idèntiques o similars. A 
aquests efectes, s’entén que són idèntiques o similars les activitats econòmiques 
classificades en el mateix grup en l’impost sobre activitats econòmiques.

– Que hi hagi una adreça comuna d’aquestes activitats, i comparteixin mitjans 
personals o materials.

Quan l’any immediatament anterior s’hagi iniciat una activitat, el volum 
d’ingressos s’ha d’elevar a l’any.»

«d) Si es tracta de contribuents que exerceixen les activitats a què es refereix 
l’apartat 6 de l’article 95 d’aquest Reglament, quan el volum dels rendiments 
íntegres de l’any immediatament anterior corresponent a aquestes activitats que 
procedeixi de les persones o entitats que preveu l’article 76 d’aquest Reglament 
superi qualsevol de les quantitats següents:

a´) 50.000 euros anuals, sempre que a més representi més del 50 per 100 del 
volum total de rendiments íntegres corresponent a aquestes activitats.

b´) 225.000 euros anuals.

El que es disposa anteriorment no és aplicable respecte de les activitats 
incloses a la divisió 7 de la secció primera de les tarifes de l’impost sobre activitats 
econòmiques.

Quan l’any immediatament anterior s’hagi iniciat una activitat, el volum de 
rendiments íntegres s’ha d’elevar a l’any.»

Dos. Es modifica l’article 41, que queda redactat de la manera següent:

«Article 41. Exempció per reinversió en residència habitual i en entitats de nova o 
recent creació.

1. Poden gaudir d’exempció els guanys patrimonials que es posin de manifest 
en la transmissió de la residència habitual del contribuent quan l’import total 
obtingut es reinverteixi en l’adquisició d’una nova residència habitual, en les 
condicions que s’estableixen en aquest article. Si per adquirir l’habitatge transmès 
el contribuent ha utilitzat finançament aliè, es considera import total obtingut, 
exclusivament a aquests efectes, el resultant de minorar el valor de transmissió en 
el principal del préstec que estigui pendent d’amortitzar en el moment de la 
transmissió.

A aquests efectes, s’assimila a l’adquisició d’habitatge la seva rehabilitació, i 
tenen aquesta consideració les obres que s’hi facin que compleixin qualsevol dels 
requisits següents:

a) Que es tracti d’actuacions subvencionades en matèria de rehabilitació 
d’habitatges en els termes que preveu el Reial decret 233/2013, de 5 d’abril, pel 
qual es regula el Pla estatal de foment del lloguer d’habitatges, la rehabilitació 
edificatòria, i la regeneració i renovació urbanes, 2013-2016.
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b) Que tinguin per objecte principal la reconstrucció de l’habitatge mitjançant 
la consolidació i el tractament de les estructures, façanes o cobertes i altres 
anàlogues sempre que el cost global de les operacions de rehabilitació excedeixi 
el 25 per cent del preu d’adquisició si aquesta s’ha efectuat durant els dos anys 
immediatament anteriors a l’inici de les obres de rehabilitació o, en un altre cas, del 
valor de mercat que tingui l’habitatge en el moment de l’inici esmentat. A aquests 
efectes, s’ha de descomptar del preu d’adquisició o del valor de mercat de 
l’habitatge la part proporcional corresponent al sòl.

Per a la qualificació de l’habitatge com a habitual, cal atenir-se al que disposa 
l’article 41 bis d’aquest Reglament.

2. Poden gaudir d’exempció els guanys patrimonials que es posin de manifest 
en la transmissió d’accions o participacions per les quals s’hagi practicat la deducció 
que preveu l’article 68.1 de la Llei de l’impost, sempre que l’import total obtingut per 
la transmissió es reinverteixi en l’adquisició d’accions o participacions que 
compleixin els requisits que preveuen els números 2n, 3r i 5è de l’article esmentat, 
en les condicions que s’estableixen en aquest article.

3. La reinversió de l’import obtingut en l’alienació s’ha d’efectuar, d’una sola 
vegada o successivament, en un període no superior a dos anys des de la data de 
transmissió de la residència habitual o en un any des de la data de transmissió de 
les accions o participacions.

En particular, s’entén que la reinversió s’efectua dins de termini quan la venda 
de la residència habitual s’hagi efectuat a terminis o amb preu ajornat, sempre que 
l’import dels terminis es destini a la finalitat indicada dins del període impositiu en 
què es vagin percebent.

Quan, d’acord amb el que disposen els paràgrafs anteriors, la reinversió no es 
realitzi en el mateix any de l’alienació, el contribuent està obligat a fer constar en la 
declaració de l’impost de l’exercici en què s’obtingui el guany de patrimoni la seva 
intenció de reinvertir en les condicions i terminis assenyalats.

També donen dret a l’exempció per reinversió les quantitats obtingudes en 
l’alienació que es destinin a satisfer el preu d’una nova residència habitual que 
s’hagi adquirit en el termini dels dos anys anteriors a la transmissió d’aquella.

4. En cas que l’import de la reinversió sigui inferior al total obtingut en 
l’alienació, només s’exclou de gravamen la part proporcional del guany patrimonial 
que correspongui a la quantitat efectivament invertida en les condicions d’aquest 
article.

5. L’incompliment de qualsevol de les condicions que estableix aquest article 
determina la submissió a gravamen de la part del guany patrimonial corresponent.

En aquest cas, el contribuent ha d’imputar la part del guany patrimonial no 
exempta a l’any de la seva obtenció i practicar una autoliquidació complementària, 
amb inclusió dels interessos de demora, que s’ha de presentar en el termini que hi 
hagi entre la data en què es produeixi l’incompliment i la finalització del termini 
reglamentari de declaració corresponent al període impositiu en què es produeixi 
l’incompliment.»

Tres. S’afegeix un nou article 41 bis, que queda redactat de la manera següent:

«Article 41 bis. Concepte de residència habitual als efectes de determinades 
exempcions.

1. Als efectes que preveuen els articles 7.t), 33.4.b), i 38 de la Llei de l’impost 
es considera residència habitual del contribuent l’edificació que constitueixi la seva 
residència durant un termini continuat d’almenys tres anys.

No obstant això, s’entén que l’habitatge va tenir el caràcter d’habitual quan, tot i 
que no hagi transcorregut aquest termini, es produeixi la mort del contribuent o 
concorrin altres circumstàncies que necessàriament exigeixin el canvi de domicili, 
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com ara la celebració de matrimoni, separació matrimonial, trasllat laboral, obtenció 
de la primera feina, o canvi de feina, o altres anàlogues justificades.

2. Perquè l’habitatge constitueixi la residència habitual del contribuent ha de 
ser habitada de manera efectiva i amb caràcter permanent pel mateix contribuent, 
en un termini de dotze mesos, comptats a partir de la data d’adquisició o finalització 
de les obres.

No obstant això, s’entén que l’habitatge no perd el caràcter d’habitual quan es 
produeixin les circumstàncies següents:

Quan es produeixi la mort del contribuent o concorrin altres circumstàncies que 
necessàriament impedeixin l’ocupació de l’habitatge, en els termes que preveu 
l’apartat 1 d’aquest article.

Quan aquest gaudeixi d’habitatge habitual per raó de càrrec o ocupació i 
l’habitatge adquirit no sigui objecte d’utilització, cas en què el termini indicat abans 
es comença a comptar a partir de la data del cessament.

Quan l’habitatge hagi estat habitat de manera efectiva i permanent pel 
contribuent en el termini de dotze mesos, comptats a partir de la data d’adquisició o 
finalització de les obres, el termini de tres anys que preveu l’apartat anterior es 
computa des d’aquesta última data.

3. Únicament als efectes de l’aplicació de les exempcions que preveuen els 
articles 33.4. b) i 38 de la Llei de l’impost, s’entén que el contribuent està 
transmetent la seva residència habitual quan, d’acord amb el que disposa aquest 
article, l’edificació esmentada constitueixi la seva residència habitual en aquest 
moment o hagi tingut aquesta consideració fins a qualsevol dia dels dos anys 
anteriors a la data de transmissió.»

Quatre. Se suprimeix el capítol I del títol IV.
Cinc. Es modifica l’apartat 2 de l’article 59, que queda redactat de la manera 

següent:

«2. Aquesta addició s’aplica de la manera següent:

a) Quan es tracti de la deducció per inversió en residència habitual aplicable a 
la quota íntegra estatal o la deducció per inversió en empreses de nova o recent 
creació, s’ha d’afegir a la quota líquida estatal la totalitat de les deduccions 
indegudament practicades.

b) Quan es tracti de les deduccions que preveuen els apartats 2, 3, 5 i 6 de 
l’article 68 de la Llei de l’impost, s’ha d’afegir a la quota líquida estatal el 50 per 
cent de les deduccions indegudament practicades i a la quota líquida autonòmica o 
complementària el 50 per cent restant.

c) Quan es tracti de deduccions establertes per la comunitat autònoma en 
l’exercici de les competències normatives que preveu l’article 46.1 de la 
Llei 22/2009, de 18 de desembre, per la qual es regula el sistema de finançament 
de les comunitats autònomes de règim comú i ciutats amb estatut d’autonomia i es 
modifiquen determinades normes tributàries, i del tram autonòmic de la deducció 
per inversió en residència habitual, s’ha d’afegir a la quota líquida autonòmica la 
totalitat de les deduccions indegudament practicades.»

Sis. Es modifiquen l’apartat 1 i la lletra A) de l’apartat 3 de l’article 61, que queden 
redactats de la manera següent:

«1. Els contribuents estan obligats a presentar i subscriure una declaració per 
aquest impost en els termes que preveu l’article 96 de la Llei de l’impost. Als efectes 
del que disposa l’apartat 4 del mateix article, estan obligats a declarar en tot cas els 
contribuents que tinguin dret a deducció per compte estalvi-empresa, per doble 
imposició internacional o que realitzin aportacions a patrimonis protegits de les 
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persones amb discapacitat, plans de pensions, plans de previsió assegurats, plans 
de previsió social empresarial, assegurances de dependència o mutualitats de 
previsió social que redueixin la base imposable, quan exerceixin aquest dret.»

«A) Rendiments íntegres del treball, amb els límits següents:

1r Amb caràcter general, 22.000 euros anuals, quan procedeixin d’un sol 
pagador. Aquest límit també s’aplica quan es tracti de contribuents que percebin 
rendiments procedents de més d’un pagador i es doni qualsevol de les dues 
situacions següents:

a) Que la suma de les quantitats percebudes del segon pagador i restants, 
per ordre de quantia, no superi en conjunt la quantitat de 1.500 euros anuals.

b) Que els seus únics rendiments del treball consisteixin en les prestacions 
passives a què es refereix l’article 17.2. a) de la Llei de l’impost i la determinació del 
tipus de retenció aplicable s’hagi realitzat d’acord amb el procediment especial que 
regula l’article 89.A) d’aquest Reglament.

2n 11.200 euros anuals, quan:

a) Procedeixin de més d’un pagador, sempre que la suma de les quantitats 
percebudes del segon i restants pagadors, per ordre de quantia, superin en conjunt 
la quantitat de 1.500 euros anuals.

b) Es percebin pensions compensatòries del cònjuge o anualitats per aliments 
diferents de les que preveu l’article 7, lletra k), de la Llei de l’impost.

c) El pagador dels rendiments del treball no estigui obligat a retenir d’acord 
amb el que preveu l’article 76 d’aquest Reglament.

d) Quan es percebin rendiments íntegres del treball subjectes als tipus fixos 
de retenció que preveuen els números 3r i 4t de l’article 80.1 d’aquest Reglament.»

Set. Es modifica l’apartat 2 de l’article 63, que queda redactat de la manera següent:

«2. En cas que el contribuent perdi la seva condició per canvi de residència, 
d’acord amb el que preveu el primer paràgraf de l’article 14.3 de la Llei de l’impost, 
totes les rendes pendents d’imputació s’han d’integrar en la base imposable 
corresponent a l’últim període que s’hagi de declarar per aquest impost, i s’ha de 
practicar, si s’escau, autoliquidació complementària, sense sanció, ni interessos de 
demora ni cap recàrrec, en el termini de tres mesos des que el contribuent perdi la 
seva condició per canvi de residència.»

Vuit. Es modifica l’apartat 1 de l’article 86, que queda redactat de la manera següent:

«1. El tipus de retenció, que s’ha d’expressar amb dos decimals, s’obté 
multiplicant per 100 el quocient obtingut de dividir la diferència positiva entre l’import 
previ de la retenció i la quantia de la deducció a què es refereix l’article 85 bis 
d’aquest Reglament, per la quantia total de les retribucions a què es refereix 
l’article 3.2 del present Reglament.

S’entén per import previ de la retenció el resultant d’aplicar el tipus previ de 
retenció a la quantia total de les retribucions a què es refereix l’article 83.2 del 
present Reglament.

El tipus previ de retenció és el resultant de multiplicar per 100 el quocient 
obtingut de dividir la quota de retenció per la quantia total de les retribucions a què 
es refereix l’article 83.2 d’aquest Reglament, i s’ha d’expressar en nombres enters. 
En els casos en què el tipus previ de retenció no sigui un nombre enter, s’ha 
d’arrodonir per defecte si el primer decimal és inferior a cinc, i per excés quan sigui 
igual o superior a cinc.

Quan sigui zero o negativa la diferència entre la base per calcular el tipus de 
retenció i el mínim personal i familiar per calcular el tipus de retenció, o la diferència 
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entre l’import previ de la retenció i la quantia de la deducció a què es refereix 
l’article 85 bis d’aquest Reglament, el tipus de retenció ha de ser zero.

Quan la quantia total de les retribucions a què es refereix l’article 83.2 d’aquest 
Reglament sigui inferior a 33.007,2 euros i el contribuent, d’acord amb el que 
disposa l’article 88.1 d’aquest Reglament, hagi comunicat al seu pagador que 
destina quantitats per a l’adquisició o rehabilitació de la seva residència habitual 
utilitzant finançament aliè per les quals hagi de tenir dret a la deducció per inversió 
en residència habitual que regula la disposició transitòria divuitena de la Llei de 
l’impost, el tipus de retenció s’ha de reduir en dos enters, sense que pugui resultar 
negatiu com a conseqüència d’aquesta minoració.»

Nou. Es modifica el número 12è de l’apartat 2 de l’article 87, que queda redactat de 
la manera següent:

«12è Si en el curs de l’any natural el contribuent destina quantitats a 
l’adquisició o rehabilitació de la seva residència habitual utilitzant finançament aliè, 
per les quals hagi de tenir dret a la deducció per inversió en residència habitual que 
regula la disposició transitòria divuitena de la Llei de l’impost determinant d’una 
reducció en el tipus de retenció o comunica posteriorment la no-procedència 
d’aquesta reducció.»

Deu. Es modifica l’apartat 1 de l’article 88, que queda redactat de la manera següent:

«1. Els contribuents han de comunicar al pagador la situació personal i familiar 
que influeix en l’import exceptuat de retenir, en la determinació del tipus de retenció 
o en les regularitzacions d’aquest, i el pagador queda obligat així mateix a conservar 
la comunicació degudament signada.

La comunicació a què es refereix el paràgraf anterior també es pot efectuar per 
mitjans telemàtics o electrònics sempre que se’n garanteixin l’autenticitat de 
l’origen, la integritat del contingut, la conservació de la comunicació i l’accessibilitat 
per part de l’Administració tributària.

A l’efecte de poder aplicar la reducció del tipus de retenció prevista en l’últim 
paràgraf de l’article 86.1 d’aquest Reglament, el contribuent ha de comunicar al 
pagador que està destinant quantitats per a l’adquisició o rehabilitació de la seva 
residència habitual utilitzant finançament aliè, per les quals hagi de tenir dret a la 
deducció per inversió en residència habitual que regula la disposició transitòria 
divuitena de la Llei de l’impost, i el pagador queda igualment obligat a conservar la 
comunicació degudament signada.

En el supòsit que el contribuent percebi rendiments del treball procedents de 
manera simultània de dos o més pagadors, només pot efectuar la comunicació a 
què es refereix el paràgraf anterior quan la quantia total de les retribucions 
corresponent a tots ells sigui inferior a 33.007,2 euros. En el supòsit que els 
rendiments del treball es percebin de manera successiva de dos o més pagadors, 
només es pot efectuar la comunicació quan la quantia total de la retribució sumada 
a la dels pagadors anteriors sigui inferior a 33.007,2 euros.

En cap cas escau la pràctica d’aquesta comunicació quan les quantitats es 
destinin a la construcció o ampliació de l’habitatge.

El contingut de les comunicacions s’ha d’ajustar al model que s’aprovi per 
resolució del Departament de Gestió Tributària de l’Agència Estatal d’Administració 
Tributària.»

Onze. Es modifica la lletra h) de l’apartat 2 de l’article 108, que queda redactada de 
la manera següent:

«h) Que el contribuent li ha comunicat que està destinant quantitats per a 
l’adquisició o rehabilitació de la seva residència habitual utilitzant finançament aliè, 
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per les quals hagi de tenir dret a la deducció per inversió en residència habitual que 
regula la disposició transitòria divuitena de la Llei de l’impost.»

Dotze. Es modifica la lletra d) de l’apartat 3 de l’article 110, que queda redactada de 
la manera següent:

«d) Quan els contribuents destinin quantitats per a l’adquisició o rehabilitació 
de la seva residència habitual utilitzant finançament aliè, per les quals hagin de 
tenir dret a la deducció per inversió en residència habitual que regula la disposició 
transitòria divuitena de la Llei de l’impost, les quanties que s’esmenten a 
continuació:

1r Si es tracta de contribuents que exerceixen activitats que estiguin en el 
mètode d’estimació directa, en qualsevol de les seves modalitats, amb uns 
rendiments íntegres previsibles del període impositiu inferiors a 33.007,2 euros, es 
pot deduir el 2 per cent del rendiment net corresponent al període de temps 
transcorregut des del primer dia de l’any fins a l’últim dia del trimestre a què es 
refereix el pagament fraccionat.

A aquests efectes es consideren rendiments íntegres previsibles del període 
impositiu els que resultin d’elevar a l’any els rendiments íntegres corresponents al 
primer trimestre.

En cap cas es pot practicar una deducció per un import superior a 660,14 euros 
en cada trimestre.

2n Si es tracta de contribuents que exerceixen activitats que estiguin en el 
mètode d’estimació objectiva amb uns rendiments nets resultants de l’aplicació 
d’aquest mètode en funció de les dades base del primer dia de l’any a què es 
refereix el pagament fraccionat o, en cas d’inici d’activitats, del dia en què aquestes 
hagin començat, inferiors a 33.007,2 euros, es pot deduir el 0,5 per cent dels 
esmentats rendiments nets. No obstant això, quan no es pugui determinar cap 
dada base s’ha d’aplicar la deducció que preveu el número 3r d’aquesta lletra sobre 
el volum de vendes o ingressos del trimestre.

3r Si es tracta de contribuents que exerceixen activitats agrícoles, ramaderes, 
forestals o pesqueres, sigui quin sigui el mètode de determinació del rendiment net, 
el volum previsible d’ingressos del període impositiu dels quals, excloses les 
subvencions de capital i les indemnitzacions, sigui inferior a 33.007,2 euros, es pot 
deduir el 2 per cent del volum d’ingressos del trimestre, excloses les subvencions 
de capital i les indemnitzacions.

A aquests efectes es considera volum previsible d’ingressos del període 
impositiu el resultat d’elevar a l’any el volum d’ingressos del primer trimestre, 
excloses les subvencions de capital i les indemnitzacions.

En cap cas es pot practicar una deducció per un import acumulat en el període 
impositiu superior a 660,14 euros.

Les deduccions que preveu aquesta lletra d) no són aplicables quan els 
contribuents exerceixin dues o més activitats compreses en ordinals diferents, ni 
quan percebin rendiments del treball i hagin efectuat al seu pagador la comunicació 
a què es refereix el paràgraf segon de l’article 88.1 d’aquest Reglament, ni quan les 
quantitats es destinin a la construcció o ampliació de l’habitatge.»

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

«Disposició transitòria tercera. Regularització de deduccions per incompliment de 
requisits.

Quan, per incompliment d’algun dels requisits establerts, es perdi el dret, en tot 
o en part, a les deduccions aplicades en períodes impositius iniciats abans de l’1 de 
gener de 2009, les quantitats indegudament deduïdes s’han de sumar a la quota 
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líquida estatal i a la quota líquida autonòmica, de l’exercici en què es produeixi 
l’incompliment, en el mateix percentatge que es va aplicar en el seu moment.»

Catorze. Es modifica la disposició transitòria onzena, que queda redactada de la 
manera següent:

«Disposició transitòria onzena. Minoració del tipus de retenció per aplicació del 
règim transitori de deducció per inversió en residència habitual.

Als efectes de la reducció de dos enters del tipus de retenció que preveu 
l’article 86.1 d’aquest Reglament, no és necessari que reiterin la comunicació que 
preveu l’article 88.1 d’aquest Reglament al mateix pagador els contribuents que, 
tenint dret a l’aplicació de la reducció de dos enters del tipus de retenció, hagin 
comunicat aquesta circumstància abans de l’1 de gener de 2013.»

Quinze. S’afegeix una nova disposició transitòria dotzena, que queda redactada de 
la manera següent:

«Disposició transitòria dotzena. Deducció per inversió en residència habitual.

1. La deducció per inversió en residència habitual que regula la disposició 
transitòria divuitena de la Llei de l’impost s’ha d’aplicar de conformitat amb el que 
disposa el capítol I del títol IV d’aquest Reglament, en la redacció en vigor a 31 de 
desembre de 2012.

2. Els contribuents que per aplicació del que estableix la disposició transitòria 
divuitena de la Llei de l’impost exerceixin el dret a la deducció per inversió en 
residència habitual estan obligats, en tot cas, a presentar declaració per aquest 
impost.»

Segon. S’afegeix un apartat 1 a l’article 69 del Reglament de l’impost sobre la renda 
de les persones físiques, aprovat pel Reial decret 439/2007, de 30 de març, que queda 
redactat de la manera següent:

«1. Les entitats a què es refereix l’article 68.1 de la Llei de l’impost han de 
presentar una declaració informativa sobre les certificacions expedides d’acord 
amb el que preveu el número 5è de l’esmentat article 68.1 en què, a més de les 
seves dades d’identificació, data de constitució i import dels fons propis, hi han de 
fer constar la següent informació referida als adquirents de les accions o 
participacions:

a) Nom i cognoms.
b) Número d’identificació fiscal.
c) Import de l’adquisició.
d) Data d’adquisició.
e) Percentatge de participació.

La presentació d’aquesta declaració informativa s’ha de fer el mes de gener de 
cada any en relació amb la subscripció d’accions o participacions l’any 
immediatament anterior.

Aquesta declaració informativa s’ha d’efectuar en la forma i el lloc que determini 
el ministre d’Hisenda i Administracions Públiques, el qual pot establir els supòsits 
en què s’ha de presentar en suport directament llegible per ordinador o per mitjans 
telemàtics. »

Tercer. Amb efectes des de l’1 de gener de 2014, s’introdueixen les següents 
modificacions en el Reglament de l’impost sobre la renda de les persones físiques, 
aprovat pel Reial decret 439/2007, de 30 de març:
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U. Es modifica la lletra B) de l’apartat 3 de l’article 61, que queda redactada de la 
manera següent:

«B) Rendiments íntegres del capital mobiliari i guanys patrimonials sotmesos 
a retenció o ingrés a compte, amb el límit conjunt de 1.600 euros anuals.

El que disposa aquesta lletra no és aplicable respecte dels guanys patrimonials 
procedents de transmissions o reemborsaments d’accions o participacions 
d’institucions d’inversió col·lectiva en què la base de retenció, d’acord amb el que 
estableix l’apartat 2 de l’article 97 d’aquest Reglament, no sigui procedent 
determinar-la per la quantia a integrar en la base imposable.»

Dos. Es modifica l’apartat 6 de l’article 68, que queda redactat de la manera següent:

«6. Els contribuents que exerceixin activitats econòmiques que determinin el 
seu rendiment net mitjançant el mètode d’estimació objectiva han de conservar, 
numerades per ordre de dates i agrupades per trimestres, les factures emeses 
d’acord amb el que preveu el Reglament pel qual es regulen les obligacions de 
facturació, aprovat pel Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre, i les factures o 
justificants documentals d’un altre tipus rebuts. Igualment, han de conservar els 
justificants dels signes, índexs o mòduls aplicats de conformitat amb el que, si 
s’escau, prevegi l’ordre ministerial que els aprovi.

Als efectes del que preveu la lletra d) de l’article 32.2 d’aquest Reglament, els 
contribuents que exerceixin les activitats a què es refereix l’esmentada lletra d) han 
de portar un llibre registre de vendes o ingressos.»

Tres. Es modifiquen els números 1è i 5è de la lletra d) de l’apartat 2 de l’article 76, 
que queden redactats de la manera següent:

«1r En el cas de reemborsament de les participacions de fons d’inversió, les 
societats gestores, excepte per les participacions registrades a nom d’entitats 
comercialitzadores a compte de partícips, respecte de les quals són aquestes 
entitats comercialitzadores les obligades a practicar la retenció o ingrés a compte.»

«5è En els supòsits en què no sigui procedent la pràctica de retenció d’acord 
amb els paràgrafs anteriors, està obligat a efectuar un pagament a compte el soci o 
partícip que efectuï la transmissió o obtingui el reemborsament. Aquest pagament a 
compte s’ha d’efectuar d’acord amb les normes que contenen els articles 96, 97.1 
i 98 d’aquest Reglament.»

Quatre. Es modifica la lletra e) de l’apartat 3 de l’article 83, que queda redactada de 
la manera següent:

«e) Quan el perceptor de rendiments del treball estigui obligat a satisfer per 
resolució judicial una pensió compensatòria al seu cònjuge, l’import d’aquesta pot 
disminuir la quantia resultant del que disposen els paràgrafs anteriors. Amb aquesta 
finalitat, el contribuent ha de posar en coneixement del seu pagador, en la forma 
que estableix l’article 88 d’aquest Reglament, les circumstàncies esmentades.»

Cinc. Es modifica el número 2n de l’apartat 2 de l’article 85, que queda redactat de 
la manera següent:

«2n La quantia total resultant s’ha de minorar en l’import derivat d’aplicar 
l’escala prevista al número 1r de l’apartat anterior a l’import del mínim personal i 
familiar per calcular el tipus de retenció incrementat en 1.600 euros anuals, sense 
que pugui resultar negativa com a conseqüència de la minoració.

Amb aquesta finalitat, el contribuent ha de fer saber aquesta circumstància al 
seu pagador, en la forma que preveu l’article 88 d’aquest Reglament.»

Sis. Se suprimeix l’apartat 6 de l’article 88.
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Set. Es modifica l’article 97, que queda redactat de la manera següent:

«Article 97. Base de retenció sobre els guanys patrimonials derivats de 
transmissions o reemborsaments d’accions i participacions d’institucions 
d’inversió col·lectiva.

1. La base de retenció sobre els guanys patrimonials derivats de transmissions 
o reemborsaments d’accions o participacions d’institucions d’inversió col·lectiva és 
la quantia a integrar en la base imposable calculada d’acord amb la normativa 
reguladora de l’impost sobre la renda de les persones físiques.

2. No obstant això, quan es tracti de reemborsaments de participacions en 
fons d’inversió que regula la Llei 35/2003, de 4 de novembre, d’institucions 
d’inversió col·lectiva, efectuats per partícips que durant el període de tinença de les 
participacions objecte de reemborsament hagin estat simultàniament titulars de 
participacions homogènies registrades en una altra entitat, o bé les participacions a 
reemborsar procedeixin d’un, diversos o successius reemborsaments o 
transmissions d’altres participacions o accions als quals s’hagi aplicat el règim 
d’ajornament que preveu el segon paràgraf de l’article 94.1.a) de la Llei de l’impost, 
quan algun dels esmentats reemborsaments o transmissions s’hagi dut a terme en 
una situació de simultaneïtat igual en les participacions o accions reemborsades o 
transmeses, la base de retenció és la diferència entre el valor de transmissió i el 
valor d’adquisició de les participacions que figurin en el registre de partícips de 
l’entitat amb la qual s’efectuï el reemborsament, i s’han de considerar reemborsades 
les adquirides en primer lloc de les existents en el registre esmentat. Quan en el 
registre esmentat hi hagi participacions procedents d’aplicació del règim 
d’ajornament cal atenir-se a les dates i valors d’adquisició fiscals comunicats en 
l’operació de traspàs.

Quan concorrin les circumstàncies a què es refereix el paràgraf anterior, el 
partícip queda obligat a comunicar-ho per escrit o per qualsevol altre mitjà de la 
recepció del qual quedi constància a l’entitat obligada a practicar la retenció o 
ingrés a compte amb la qual efectuï el reemborsament, fins i tot en cas que aquest 
no origini base de retenció, i, en aquest cas, aquesta última ha de conservar la 
comunicació a disposició de l’Administració tributària durant tot el període en què 
tingui registrades a nom del contribuent participacions homogènies a les 
reemborsades i, com a mínim, durant el termini de prescripció.

El que disposa aquest apartat s’ha d’aplicar igualment en el reemborsament o 
la transmissió de participacions o accions d’institucions d’inversió col·lectiva 
domiciliades a l’estranger, comercialitzades, col·locades o distribuïdes en territori 
espanyol, així com en la transmissió d’accions de societats d’inversió que regula la 
Llei 35/2003.»

Vuit. Es modifica l’apartat 1 de l’article 108, que queda redactat de la manera 
següent:

«1. El subjecte obligat a retenir i practicar ingressos a compte ha de presentar, 
en els primers vint dies naturals dels mesos d’abril, juliol, octubre i gener, una 
declaració de les quantitats retingudes i dels ingressos a compte que corresponguin 
pel trimestre natural immediatament anterior, i n’ha d’ingressar l’import en el Tresor 
Públic.

No obstant això, la declaració i ingrés a què es refereix el paràgraf anterior s’ha 
de fer en els vint primers dies naturals de cada mes, en relació amb les quantitats 
retingudes i els ingressos a compte que corresponguin pel mes immediatament 
anterior, quan es tracti de retenidors o obligats en què concorrin les circumstàncies 
a què es refereixen els números 1r i 2n de l’apartat 3 de l’article 71 del Reglament 
de l’impost sobre el valor afegit, aprovat pel Reial decret 1624/1992, de 29 de 
desembre.
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El que disposa el paràgraf anterior també és aplicable quan es tracti de 
retenidors o obligats a ingressar a compte que tinguin la consideració 
d’administracions públiques, inclosa la Seguretat Social, l’últim pressupost anual de 
les quals aprovat abans de l’inici de l’exercici superi la quantitat de 6 milions 
d’euros, en relació amb les quantitats retingudes i els ingressos a compte 
corresponents a les rendes a què es refereixen els paràgrafs a) i c) de l’apartat 1 i 
el paràgraf c) de l’apartat 2 de l’article 75 del present Reglament.

No obstant això, la retenció i ingrés corresponent, quan l’entitat pagadora del 
rendiment sigui l’Administració de l’Estat i el procediment establert per al pagament 
ho permeti, s’ha de fer de forma directa.

El retenidor o obligat a ingressar a compte ha de presentar declaració negativa 
quan, malgrat haver satisfet rendes sotmeses a retenció o ingrés a compte, no hagi 
estat procedent, per raó de la quantia, la pràctica de cap retenció o ingrés a compte. 
No escau presentar declaració negativa quan no s’hagin satisfet, en el període de 
declaració, rendes sotmeses a retenció i ingrés a compte.»

Article tercer. Modificació del Reglament de l’impost sobre la renda de no residents, 
aprovat pel Reial decret 1776/2004, de 30 de juliol.

Primer. Es modifica l’article 20 del Reglament de l’impost sobre la renda de no 
residents, aprovat pel Reial decret 1776/2004, de 30 de juliol, que queda redactat de la 
manera següent:

«Article 20. Gravamen especial sobre béns immobles d’entitats no residents.

1. Les entitats residents en un país o territori que tingui la consideració de 
paradís fiscal, que siguin propietàries o tinguin a Espanya, per qualsevol títol, béns 
immobles o drets reals d’ús o gaudi sobre aquests, estan subjectes a l’impost 
mitjançant un gravamen especial que es merita a 31 de desembre de cada any i 
s’ha de declarar i ingressar el mes de gener següent.

La declaració s’ha de presentar per cada immoble davant la delegació de 
l’Agència Estatal d’Administració Tributària de l’àmbit territorial on estigui ubicat 
l’immoble sobre el qual recaigui la propietat o el dret real d’ús o gaudi. A aquests 
efectes es considera immoble aquell que tingui una referència cadastral 
diferenciada.

Quan una entitat, d’acord amb el paràgraf anterior, estigui obligada a presentar 
declaració per diversos immobles ubicats en una mateixa delegació de l’Agència 
Estatal d’Administració Tributària, ha de presentar una única relació en la qual 
s’especifiquin de manera separada cadascun dels immobles.

2. Als efectes del que disposa el paràgraf b) de l’apartat 1 de l’article 42 de la 
Llei de l’impost, es considera que hi ha una explotació econòmica diferenciable de 
la simple tinença o arrendament de l’immoble quan es doni qualsevol de les 
circumstàncies següents:

a) Que el valor real de l’immoble o els immobles la propietat o la possessió 
dels quals correspongui a l’entitat no resident o sobre els quals recaiguin els drets 
reals d’ús o gaudi no excedeixi cinc vegades el valor real dels elements patrimonials 
afectes a una explotació econòmica. A aquests efectes, en els casos d’immobles 
que serveixin parcialment a l’objecte de l’explotació, s’ha de tenir en compte la part 
de l’immoble que efectivament s’utilitzi en aquella.

Quan, de conformitat amb el que disposa el paràgraf anterior, no es pugui 
considerar que hi ha una explotació econòmica diferenciable que afecti la totalitat 
de l’immoble, la base imposable del gravamen especial està constituïda únicament 
per la part del valor cadastral o, si no, del valor determinat d’acord amb les 
disposicions aplicables a efectes de l’impost sobre el patrimoni, que correspongui a 
la part de l’immoble no utilitzat en l’explotació econòmica.
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b) Que el volum anual d’operacions de l’explotació econòmica sigui igual o 
superior a quatre vegades la base imposable del gravamen especial, calculada 
d’acord amb el que estableix l’article 41 de la Llei de l’impost.

c) Que el volum anual d’operacions de l’explotació econòmica sigui igual o 
superior a 600.000 euros.

3. El ministre d’Hisenda i Administracions Públiques ha d’establir els models 
que s’han d’utilitzar per a la declaració del gravamen especial sobre béns immobles 
d’entitats no residents.»

Segon. Amb efectes a partir de l’1 de gener de 2014, s’introdueixen les següents 
modificacions en el Reglament de l’impost sobre la renda de no residents, aprovat pel 
Reial decret 1776/2004, de 30 de juliol:

U. Es modifica l’apartat 3 de l’article 7, que queda redactat de la manera següent:

«3. No obstant el que disposa l’apartat 1 anterior, els contribuents per aquest 
impost no estan obligats a presentar la declaració corresponent a les rendes 
respecte a les quals s’hagi practicat la retenció o efectuat l’ingrés a compte de 
l’impost, excepte en el cas de guanys patrimonials derivats del reemborsament de 
participacions en fons d’inversió que regula la Llei 35/2003, de 4 de novembre, 
d’institucions d’inversió col·lectiva, quan la retenció practicada hagi estat inferior a 
la quota tributària calculada d’acord amb el que preveuen els articles 24 i 25 de la 
Llei de l’impost.

Tampoc no estan obligats a presentar la declaració respecte de les rendes 
subjectes a retenció o ingrés a compte però exemptes en virtut del que preveu 
l’article 14 de la Llei de l’impost o en un conveni de doble imposició que sigui 
aplicable.»

Dos. S’afegeix un segon paràgraf a l’apartat 2 de l’article 11, amb la redacció 
següent:

«No obstant això, en el cas de transmissions o reemborsaments d’accions o 
participacions d’institucions d’inversió col·lectiva que regula la Llei 35/2003, de 4 de 
novembre, d’institucions d’inversió col·lectiva, efectuades en l’àmbit de la 
comercialització transfronterera a què es refereix la disposició addicional única 
d’aquest Reglament, l’obligació de practicar retenció o ingrés a compte correspon 
en tot cas a la societat gestora de la institució o, si no, a la societat d’inversió.»

Tres. Es modifica l’apartat 3 de l’article 13, que queda redactat de la manera 
següent:

«3. En el cas de transmissions o reemborsaments d’accions o participacions 
representatives del capital o patrimoni d’institucions d’inversió col·lectiva, la base 
de retenció és la diferència entre el valor de transmissió o reemborsament i el valor 
d’adquisició de les accions o participacions. A aquests efectes, es considera que 
els valors transmesos o reemborsats pel contribuent són aquells que va adquirir en 
primer lloc.

No obstant això, quan es tracti de reemborsaments de participacions en fons 
d’inversió que regula la Llei 35/2003, de 4 de novembre, d’institucions d’inversió 
col·lectiva, per a les quals, per aplicació del que preveu l’article 40.3 de la Llei 
esmentada, hi hagi més d’un registre de partícips, efectuats per partícips que 
durant el període de tinença de les participacions objecte de reemborsament hagin 
estat simultàniament titulars de participacions homogènies registrades en una altra 
entitat, la regla d’antiguitat a què es refereix el paràgraf anterior l’ha d’aplicar 
l’entitat gestora o comercialitzadora amb la qual es dugui a terme el reemborsament 
respecte de les participacions que figurin en el seu corresponent registre de 
partícips.
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Quan concorri la circumstància a què es refereix el paràgraf anterior, el partícip 
queda obligat a comunicar-ho per escrit o per qualsevol altre mitjà de la recepció 
del qual quedi constància a l’entitat obligada a practicar la retenció o ingrés a 
compte amb la qual efectuï el reemborsament i, en aquest cas, aquesta última ha 
de conservar aquesta comunicació a disposició de l’Administració tributària durant 
tot el període en què tingui registrades a nom del contribuent participacions 
homogènies a les reemborsades i, com a mínim, durant el termini de prescripció.

Quatre. Es modifica l’apartat 1 de l’article 15, que queda redactat de la manera 
següent:

«1. El retenidor o l’obligat a ingressar a compte per l’impost sobre la renda de no 
residents ha de presentar en els primers vint dies naturals dels mesos d’abril, juliol, 
octubre i gener, davant l’òrgan competent de l’Administració tributària, la declaració de 
les quantitats retingudes i dels ingressos a compte efectuats que corresponguin pel 
trimestre natural immediatament anterior i ingressar-ne l’import en el Tresor.

No obstant això, la declaració i l’ingrés a què es refereix el paràgraf anterior 
s’ha d’efectuar en els vint primers dies naturals de cada mes, en relació amb les 
quantitats retingudes i els ingressos a compte efectuats que corresponguin pel mes 
immediatament anterior, quan es tracti de retenidors o obligats en els quals 
concorrin les circumstàncies a què es refereix l’apartat 3.1r de l’article 71 del 
Reglament de l’impost sobre el valor afegit, aprovat pel Reial decret 1624/1992, 
de 29 de desembre.

Els retenidors i els obligats a ingressar a compte han de presentar una 
declaració negativa quan hagin satisfet rendes de les assenyalades a l’apartat 4 de 
l’article 31 de la Llei de l’impost, llevat dels casos en què ho estableixi el ministre 
d’Hisenda i Administracions Públiques.»

Cinc. Es modifica la lletra c) de l’apartat 3 de la disposició addicional única, que 
queda redactada de la manera següent:

«c) L’entitat comercialitzadora està obligada a remetre a la societat gestora o, 
si no, a la societat d’inversió, en ocasió de la percepció de beneficis distribuïts per 
la institució o de reemborsaments o transmissions de participacions o accions 
d’aquella, les certificacions sobre la residència dels seus clients perceptors o 
transmitents que estableixi el ministre d’Hisenda i Administracions Públiques. Així 
mateix, l’entitat comercialitzadora queda obligada a remetre a l’Administració 
tributària espanyola, en nom de l’entitat gestora o de la societat d’inversió, la relació 
individualitzada dels partícips o accionistes perceptors o transmitents, així com una 
relació anual individualitzada dels seus clients amb la seva posició inversora en la 
institució a la data que determini el ministre d’Hisenda i Administracions Públiques.

No obstant això, les comercialitzadores residents en un país amb el qual 
Espanya hagi subscrit un conveni per evitar la doble imposició amb clàusula 
d’intercanvi d’informació no han d’incloure en les relacions individualitzades 
assenyalades abans els contribuents residents en el mateix país de residència de 
l’entitat comercialitzadora, en les condicions següents:

1r En la relació de perceptors o transmitents, han d’excloure els contribuents 
respecte de les operacions a les quals hagi estat aplicable alguna de les 
exempcions que preveu l’article 14 de la Llei de l’impost, o derivada del conveni per 
evitar la doble imposició que sigui aplicable.

2n En la relació de posició inversora, no han d’excloure els contribuents que, 
en l’exercici a què es refereix la informació, hagin obtingut rendes a les quals no els 
sigui aplicable l’exempció per normativa interna o convinguda.

De la mateixa manera, l’entitat comercialitzadora ha de comunicar a l’entitat 
gestora o a la societat d’inversió el compliment d’aquestes obligacions en la forma i els 
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terminis que estableixi el ministre d’Hisenda i Administracions Públiques. En cas que, 
per aplicació de les exclusions assenyalades abans, no resulti informació a remetre 
per l’entitat comercialitzadora a l’Administració tributària espanyola, aquesta entitat ha 
d’efectuar una comunicació en aquest sentit a l’entitat gestora o societat d’inversió.»

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.

Amb efectes a partir de l’1 de gener de 2014, 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:

U. Es modifiquen el paràgraf primer de la lletra a) de l’apartat 1, i l’apartat 4, tots dos 
de l’article 42, que queden redactats de la manera següent:

«a) Els fedataris públics, les societats gestores d’institucions d’inversió 
col·lectiva, les entitats comercialitzadores de participacions en fons d’inversió, les 
entitats i establiments financers de crèdit, les societats i agències de valors, els 
altres intermediaris financers i qualsevol persona física o jurídica, d’acord amb el 
que disposen les lleis reguladores de l’impost sobre la renda de les persones 
físiques, de l’impost sobre societats, de l’impost sobre la renda de no residents i per 
les altres lleis que continguin disposicions en aquesta matèria.»

«4. Els obligats tributaris a què es refereix l’apartat 1 han de facilitar a 
l’Administració tributària la identificació completa dels subjectes interventors en les 
operacions, amb indicació de la condició amb la qual intervenen i el percentatge de 
participació, del seu nom i cognoms o raó social o denominació completa, domicili i 
número d’identificació fiscal, així com de la classe i nombre dels efectes públics, 
valors, títols i actius, i de l’import, data i, si s’escau, rendiment o resultat de cada 
operació.»

Dos. Es modifiquen les lletres e) i f) de l’apartat 1 de l’article 47, que queden 
redactades de la manera següent:

«e) En la distribució de resultats d’institucions d’inversió col·lectiva, la societat 
gestora, l’entitat comercialitzadora de participacions en fons d’inversió o la societat 
d’inversió. En el cas d’institucions d’inversió col·lectiva domiciliades a l’estranger, 
l’entitat comercialitzadora o l’intermediari facultat per a la comercialització.

f) En la transmissió o reemborsament d’accions o participacions d’institucions 
d’inversió col·lectiva, la societat gestora, l’entitat comercialitzadora de participacions 
en fons d’inversió, la societat d’inversió o, si s’escau, l’intermediari financer que 
mitjanci en la transmissió. Quan es tracti d’institucions d’inversió col·lectiva 
domiciliades a l’estranger, l’entitat comercialitzadora o l’intermediari facultat per a la 
comercialització.»

Article cinquè. Modificació del Reglament general de recaptació, aprovat pel Reial 
decret 939/2005, de 29 de juliol.

S’introdueixen les següents modificacions en el Reglament general de recaptació, 
aprovat pel Reial decret 939/2005, de 29 de juliol:

U. Es modifica l’apartat 3 de l’article 19, que queda redactat de la manera següent:

«3. Les entitats col·laboradores han d’admetre els ingressos els dies que 
siguin laborables per a aquestes durant l’horari de caixa, i els han d’abonar 
seguidament al compte restringit corresponent.
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Cada Administració tributària pot limitar la prestació del servei a un nombre 
d’hores inferior, dins de l’horari de caixa».

Dos. Es modifica l’apartat 1 d’article 29, que queda redactat de la manera següent:

«Article 29. Ingressos de les entitats col·laboradores.

1. Les entitats col·laboradores han de centralitzar l’operació d’ingrés al Tresor 
de les quantitats recaptades durant cada quinzena i l’enviament a l’òrgan de 
recaptació competent de la informació a què es refereix l’apartat 2. Cada quinzena 
comprèn des del final de l’anterior fins al dia 5 o 20 següent o fins a l’hàbil 
immediatament posterior, si el 5 o el 20 són inhàbils.

El dia 18 de cada mes o l’hàbil immediatament anterior, les entitats 
col·laboradores han d’ingressar en el compte del Tresor el total del que s’ha 
recaptat durant la quinzena que finalitza el dia 5 del referit mes.

El penúltim dia hàbil de cada mes les entitats col·laboradores han d’ingressar 
en el compte del Tresor el total del que s’ha recaptat durant la quinzena que finalitza 
el dia 20 del mes esmentat.

Als efectes del que preveu aquest apartat es consideren dies inhàbils dissabte, 
diumenge, les festivitats nacionals, autonòmiques i locals corresponents a la 
localitat en què està situada l’oficina central de l’entitat de crèdit designada per 
l’Administració tributària corresponent per rebre els ingressos.

En el supòsit en què el sistema automatitzat transeuropeu de transferència 
urgent per a la liquidació bruta en temps real estigui tancat el dia d’ingrés determinat 
d’acord amb els paràgrafs anteriors, l’ingrés s’ha de fer el dia hàbil immediatament 
anterior.»

Disposició final única. Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor l’endemà de la publicació al «Butlletí Oficial de 
l’Estat».

No obstant això, les modificacions introduïdes per l’article cinquè en el Reglament 
general de recaptació entren en vigor coincidint amb la finalització de la primera quinzena 
de les que defineix l’article 29 del Reglament esmentat corresponent a l’any natural 
següent a la seva aprovació i publicació.

Madrid, 5 de desembre de 2013.

JUAN CARLOS R.

El ministre d’Hisenda i Administracions Públiques,
CRISTÓBAL MONTORO ROMERO
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