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ANEXO III

Operacións de descontaminación do vehículo ó final
da súa vida útil e outras operacións de tratamento

1. Operacións de descontaminación:

a) Extraer e retirar de forma controlada os seguin-
tes residuos perigosos: combustible, líquido de trans-
misión e outros aceites hidráulicos; aceites do motor,
do diferencial e da caixa de cambios (salvo que se
reutilice o bloque completo; neste caso pódese manter
lubricado), líquidos de refrixeración, de freos e anti-
conxelante; baterías de arranque; filtros de aceite e
combustible; zapatas de freo con amianto e compo-
ñentes con mercurio; fluídos do sistema do aire acon-
dicionado, depósito de gas licuado e calquera outro
fluído perigoso non necesario para a reutilización do
elemento de que forme parte.

b) Retirada dos compoñentes e materiais que
segundo o sinalado no anexo II (*) deben ir marcados
ou identificados.

2. Operacións de tratamento para fomenta-la reu-
tilización e a reciclaxe:

Co obxecto de facilita-la reciclaxe retiraranse os
seguintes residuos especiais: compoñentes metálicos
que conteñan cobre, aluminio e magnesio (sempre que
estes metais non se separen nos procesos de tritu-
ración); catalizadores, pneumáticos e compoñentes
plásticos de gran tamaño (por exemplo parachoques,
cadros de instrumentos, depósitos de fluído), se estes
materiais non son retirados no proceso de fragmen-
tación para ser reciclados como tales materiais; vidros,
catalizador e sistemas de «air-bag» (retirada ou neu-
tralización).

ANEXO IV

Requisitos mínimos do certificado de destrucción dun
vehículo ó final da súa vida útil, expedido en
cumprimento do punto 2 do artigo 5 deste

Real decreto

Os requisitos mínimos que debe cumpri-lo certificado
de destrucción dun vehículo ó final da súa vida útil son
os seguintes:

1. Establecemento ou empresa que expide o cer-
tificado: nome, enderezo, código da autorización como
xestor de residuos perigosos no rexistro de xestores de
residuos correspondente, número de inscrición no rexis-
tro industrial e sinatura do responsable do devandito
establecemento ou empresa.

2. Órgano ou organismo administrativo outorgante
da autorización do xestor de residuos perigosos (titular
e enderezo)

3. Data de expedición do certificado de destrucción.
4. Número de matrícula e distintivo de nacionali-

dade do vehículo (achegarase o documento de matri-
culación ou unha declaración do establecemento ou
empresa que expida o certificado facendo consta-la
inexistencia deste documento).

5. Tipo de vehículo, marca e modelo.
6. Número de identificación do vehículo (bastidor).
7. Nome, enderezo, nacionalidade e sinatura do titu-

lar do vehículo entregado.

MINISTERIO DE FACENDA
701 REAL DECRETO 27/2003, do 10 de xaneiro,

polo que se modifica o Regulamento do
imposto sobre a renda das persoas físicas,
aprobado polo Real decreto 214/1999, do
5 de febreiro. («BOE» 10, do 11-1-2003.)

A Lei 46/2002, do 18 de decembro, de reforma par-
cial do imposto sobre a renda das persoas físicas e pola
que se modifican as leis dos impostos sobre sociedades
e sobre a renda de non residentes, acometeu —en pala-
bras da súa exposición de motivos— un novo proceso
de reforma do imposto sobre a renda das persoas físicas
para adaptalo á cambiante realidade da sociedade espa-
ñola e así fomenta-lo aforro, o investimento e o emprego,
atender en maior medida as necesidades das familias
e dos discapacitados e facer fronte ós novos retos que
suscitan o envellecemento da poboación e a baixa nata-
lidade.

O desenvolvemento regulamentario dos novos pre-
ceptos que a Lei de reforma parcial introduce na Lei
40/1998, do 9 de decembro, do imposto sobre a renda
das persoas físicas e outras normas tributarias, xunto
coa adaptación do texto do Regulamento do imposto
sobre a renda das persoas físicas ós cambios legais,
fan necesario este real decreto, que se estructura en
46 artigos, unha disposición adicional, catro disposicións
transitorias e dúas disposicións derradeiras.

Os artigos que responden ó desenvolvemento regu-
lamentario dos novos preceptos da Lei do imposto
correspóndense —seguindo a orde do articulado do regu-
lamento— coas seguintes materias: reducción por mobi-
lidade xeográfica, plans de previsión asegurados, deduc-
ción por maternidade, obrigas de subministración de
información, regularización da entrega de opcións de
compra sobre accións, procedemento especial de reten-
ción para perceptores de prestacións pasivas e proce-
demento para determina-las retencións sobre os rende-
mentos do traballo por cambio de residencia.

Na regulación da reducción por mobilidade xeográ-
fica, que permite incrementar nun 100 por cento o impor-
te da reducción por rendementos do traballo, o precepto
regulamentario recolle as condicións que permiten a súa
aplicación.

Os plans de previsión asegurados incorpóranse ó arti-
culado do regulamento para matizar cándo se entende
cumprido o requisito de ter como cobertura principal
a xubilación e os requisitos e condicións para a mobi-
lización da provisión matemática a outro plan de pre-
visión asegurado.

A deducción por maternidade é obxecto de desen-
volvemento para especifica-las condicións que se deben
reunir para a súa aplicación, regulándose tamén os
supostos en que se pode solicita-lo seu aboamento anti-
cipado —en función das cotizacións de cada mes ó réxi-
me correspondente da Seguridade Social ou mutuali-
dade—, así como o procedemento para realiza-lo dito
aboamento anticipado, que se cuantifica en 100 euros
mensuais.

As novas obrigas de subministración de información
afectan as entidades aseguradoras que comercialicen
plans de previsión asegurados, os órganos e entidades
xestores da Seguridade Social e mutualidades, o Rexistro
Civil e as entidades en réxime de atribución de rendas
que exerzan actividades económicas ou as rendas dos
cales excedan de 3.000 euros anuais.

Nos plans xerais de entrega de opcións sobre accións,
recóllese no texto regulamentario a regularización para
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os supostos de incumprimento do requisito de mante-
mento das accións durante tres anos.

No procedemento especial de determinación do tipo
de retención aplicable a contribuíntes perceptores de
prestacións pasivas con máis dun pagador, a aplicación
dos cales pode exonerar da obriga de declarar se se
obteñen rendementos do traballo consistentes en pres-
tacións pasivas non superiores a 22.000 euros anuais,
a Administración tributaria concreta o xeito de cuan-
tificación do importe das retencións e a aplicación do
tipo de retención polos pagadores das prestacións pasi-
vas.

Tamén, no aspecto procedemental, o regulamento
inclúe un procedemento especial para determina-lo tipo
de retención sobre os rendementos do traballo no supos-
to de cambio de residencia.

As restantes modificacións que este real decreto intro-
duce no Regulamento do imposto sobre a renda das
persoas físicas son, como xa se sinalou anteriormente,
consecuencia da necesaria adaptación do texto regu-
lamentario ó texto legal. A esta necesidade responden
a nova redacción dos preceptos referidos ás reduccións
porcentuais de determinados rendementos do traballo,
capital mobiliario e inmobiliario e actividades económi-
cas, así como as referentes ós gastos deducibles do capi-
tal inmobiliario e mobiliario. Nesta mesma liña inclúense
os cambios nos artigos correspondentes ós réximes de
determinación de rendementos de actividades econó-
micas, onde se introduce como novidade a coordinación
do réxime de estimación obxectiva co imposto xeral indi-
recto canario.

A nova redacción legal dos preceptos referentes ós
gastos por seguros de enfermidade que non constitúen
retribución en especie, obriga de declarar, comunicación
de datos polo contribuínte non obrigado a declarar, acre-
ditación da discapacidade e importe dos pagamentos
á conta, dan lugar ó último grupo de artigos do regu-
lamento necesitados de adecuación ó contido legal.

En canto á habilitación normativa, os preceptos que
incorpora este real decreto ampáranse tanto nas remi-
sións específicas que efectúa a Lei 40/1998, como na
habilitación xeral contida na súa disposición derradeira
sexta.

Na súa virtude, por proposta do ministro de Facenda,
de acordo co Consello de Estado e logo de deliberación
do Consello de Ministros, na súa reunión do día 10 de
xaneiro de 2003,

D I S P O Ñ O :

Artigo primeiro. Modificación do artigo 10, «Aplica-
ción da reducción do 30 por 100 a determinados
rendementos do traballo», do Regulamento do impos-
to sobre a renda das persoas físicas.

1. A rúbrica do artigo 10 do Regulamento do impos-
to sobre a renda das persoas físicas, aprobado polo Real
decreto 214/1999, do 5 de febreiro, quedará redactada
como segue:

«Artigo 10. Aplicación da reducción do 40 por 100
a determinados rendementos do traballo.»

2. O epígrafe 2 do artigo 10 do Regulamento do
imposto sobre a renda das persoas físicas, aprobado
polo Real decreto 214/1999, do 5 de febreiro, quedará
redactado como segue:

«2. Cando os rendementos do traballo cun
período de xeración superior a dous anos se per-

ciban de forma fraccionada, só será aplicable a
reducción do 40 por cen prevista no artigo 17.2.a)
da Lei do imposto, en caso de que o cociente resul-
tante de dividi-lo número de anos de xeración, com-
putados de data a data, entre o número de períodos
impositivos de fraccionamento, sexa superior a
dous.»

3. O epígrafe 4 do artigo 10 do Regulamento do
imposto sobre a renda das persoas físicas, aprobado
polo Real decreto 214/1999, do 5 de febreiro, quedará
redactado como segue:

«4. A contía do salario medio anual do conxun-
to de declarantes do imposto, ó que se refire o
artigo 17.2.a) da Lei do imposto, será de 17.900
euros.»

Artigo segundo. Modificación do artigo 11, «Reduc-
cións aplicables a determinados rendementos do tra-
ballo», do Regulamento do imposto sobre a renda
das persoas físicas.

O artigo 11 do Regulamento do imposto sobre a renda
das persoas físicas, aprobado polo Real decreto
214/1999, do 5 de febreiro, quedará redactado como
segue:

«Artigo 11. Reduccións aplicables a determina-
dos rendementos do traballo.

1. As reduccións previstas nos artigos 17.2.b)
e 76 bis da Lei do imposto resultarán aplicables
ás prestacións en forma de capital consistentes
nunha percepción de pagamento único.

No caso de prestacións mixtas, que combinen
rendas de calquera tipo cun único cobramento en
forma de capital, as reduccións referidas só resul-
tarán aplicables ó cobramento efectuado en forma
de capital. En particular, cando unha vez comezado
o cobramento das prestacións en forma de renda
se recupere a renda anticipadamente, o rendemen-
to obtido será obxecto de reducción pola aplicación
das porcentaxes que correspondan en función da
antigüidade que tivera cada prima no momento da
constitución da renda.

2. Para efectos da aplicación da reducción do
75 por cento prevista no artigo 76 bis.2.b) da Lei
do imposto, entenderase que as primas satisfeitas
ó longo da duración do contrato gardan unha perio-
dicidade e regularidade suficientes cando, tendo
transcorrido máis de oito anos desde o pagamento
da primeira prima, o período medio de permanencia
das primas fose superior a catro anos.

O período medio de permanencia das primas
será o resultado de calcula-lo sumatorio das primas
multiplicadas polo seu número de anos de perma-
nencia e dividilo entre a suma total das primas
satisfeitas.

3. A porcentaxe de reducción do 75 por cento,
establecido no artigo 76 bis.2.b) da Lei do imposto,
resultará aplicable ás indemnizacións por invalidez
absoluta e permanente para todo traballo e por
grande invalidez, en ámbolos dous casos nos ter-
mos establecidos pola normativa reguladora dos
plans e fondos de pensións.

4. No caso de cobramento de prestacións en
forma de capital derivadas dos contratos de seguro
de vida considerados no artigo 16.2.a).5.a da Lei
do imposto, cando estes teñan primas periódicas
ou extraordinarias, para efectos de determina-la



Suplemento núm. 4 Sábado 1 febreiro 2003 565

parte do rendemento total obtido que corresponde
a cada prima, multiplicarase o dito rendemento
total polo coeficiente de ponderación que resulte
do seguinte cociente:

No numerador, o resultado de multiplica-la prima
correspondente polo número de anos transcorridos
desde que foi satisfeita ata o cobramento da per-
cepción.

No denominador, a suma dos productos resul-
tantes de multiplicar cada prima polo número de
anos transcorridos desde que foi satisfeita ata o
cobramento da percepción.

5. Para efectos do previsto no artigo 76 bis
da Lei do imposto, a entidade aseguradora desa-
gregará a parte das cantidades satisfeitas que
corresponda a cada unha das primas pagadas.»

Artigo terceiro. Modificación do artigo 12, «Gastos
deducibles dos rendementos do capital inmobiliario»,
do Regulamento do imposto sobre a renda das per-
soas físicas.

O artigo 12 do Regulamento do imposto sobre a renda
das persoas físicas, aprobado polo Real decreto
214/1999, do 5 de febreiro, quedará redactado como
segue:

«Artigo 12. Gastos deducibles dos rendementos
do capital inmobiliario.

1. Terán a consideración de gasto deducible
para a determinación do rendemento neto do capi-
tal inmobiliario, tódolos gastos necesarios para a
súa obtención.

En particular, consideraranse incluídos entre os
gastos a que se refire o parágrafo anterior:

a) Os xuros dos capitais alleos investidos na
adquisición ou mellora do ben, dereito ou facultade
de uso ou gozo do que procedan os rendementos,
e demais gastos de financiamento.

b) Os tributos e recargas non estatais, así como
as taxas e recargas estatais, calquera que sexa a
súa denominación, sempre que incidan sobre os
rendementos computados ou sobre os bens ou
dereitos productores destes e non teñan carácter
sancionador.

c) As cantidades devengadas por terceiros en
contraprestación directa ou indirecta ou como con-
secuencia de servicios persoais, tales como os de
administración, vixilancia, portería ou similares.

d) Os ocasionados pola formalización do arren-
damento, subarrendamento, cesión ou constitución
de dereitos e os de defensa de carácter xurídico
relativos ós bens, dereitos ou rendementos.

e) Os saldos de dubidoso cobramento sempre
que esta circunstancia quede suficientemente xus-
tificada. Entenderase cumprido este requisito:

1.o Cando o debedor se atope en situación de
suspensión de pagamentos, quebra ou outras aná-
logas.

2.o Cando entre o momento da primeira xes-
tión de cobramento realizada polo contribuínte e
o da finalización do período impositivo transcorre-
sen máis de seis meses, e non se producise unha
renovación de crédito.

Cando un saldo dubidoso fose cobrado poste-
riormente á súa deducción, computarase como

ingreso no exercicio en que se produza o dito
cobramento.

f) Os gastos de conservación e reparación. Para
estes efectos terán esta consideración:

Os efectuados regularmente coa finalidade de
mante-lo uso normal dos bens materiais, como o
pintado, revocadura ou arranxo de instalacións.

Os de substitución de elementos, como insta-
lacións de calefacción, ascensor, portas de segu-
ridade ou outros.

Non serán deducibles por este concepto as can-
tidades destinadas a ampliación ou mellora.

g) O importe das primas de contratos de segu-
ro, ben sexan de responsabilidade civil, incendio,
roubo, rotura de cristais ou outros de natureza aná-
loga, sobre os bens ou dereitos productores dos
rendementos.

h) As cantidades destinadas a servicios ou sub-
ministracións.

i) As cantidades destinadas á amortización nas
condicións establecidas no artigo seguinte deste
regulamento.

2. Non obstante, o importe máximo deducible
pola totalidade dos gastos non poderá exceder da
contía dos rendementos íntegros.»

Artigo cuarto. Modificación do artigo 13, «Gastos de
amortización dos rendementos do capital inmobilia-
rio», do Regulamento do imposto sobre a renda das
persoas físicas.

1. O epígrafe 2 do artigo 13 do Regulamento do
imposto sobre a renda das persoas físicas, aprobado
polo Real decreto 214/1999, do 5 de febreiro, quedará
redactado como segue:

«2. Considerarase que as amortizacións cum-
pren o requisito de efectividade:

a) Tratándose de inmobles: cando, en cada
ano, non excedan do resultado de aplica-lo 3 por
cento sobre o maior dos seguintes valores: o custo
de adquisición satisfeito ou o valor catastral, sen
incluír no cómputo o do solo.

Cando non se coñeza o valor do solo, este cal-
cularase rateando o custo de adquisición satisfeito
entre os valores catastrais do solo e da construcción
de cada ano.

b) Tratándose de bens de natureza mobiliaria,
susceptibles de seren utilizados por un período
superior ó ano e cedidos conxuntamente co inmo-
ble: cando, en cada ano, non excedan do resultado
de aplicar ós custos de adquisición satisfeitos os
coeficientes de amortización determinados de acor-
do coa táboa de amortizacións simplificada a que
se refire o artigo 28 deste regulamento.»

2. O epígrafe 3 do artigo 13 do Regulamento do
imposto sobre a renda das persoas físicas, aprobado
polo Real decreto 214/1999, do 5 de febreiro, quedará
redactado como segue:

«3. No caso de que os rendementos procedan
da titularidade dun dereito ou facultade de uso ou
gozo, poderá amortizarse, co límite dos rendemen-
tos íntegros de cada dereito, o seu custo de adqui-
sición satisfeito.
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A amortización, neste suposto, será o resultado
das regras seguintes:

a) Cando o dereito ou facultade tivese prazo
de duración determinado, o que resulte de dividi-lo
custo de adquisición satisfeito entre o número de
anos de duración deste.

b) Cando o dereito ou facultade fose vitalicio,
o resultado de aplicar ó custo de adquisición satis-
feito a porcentaxe do 3 por cento.»

Artigo quinto. Modificación do artigo 14, «Rendemen-
tos do capital inmobiliario obtidos de forma notoria-
mente irregular no tempo e rendementos percibidos
de forma fraccionada», do Regulamento do imposto
sobre a renda das persoas físicas.

O artigo 14 do Regulamento do imposto sobre a renda
das persoas físicas, aprobado polo Real decreto
214/1999, do 5 de febreiro, quedará redactado como
segue:

«Artigo 14. Rendementos do capital inmobiliario
obtidos de forma notoriamente irregular no tem-
po e rendementos percibidos de xeito fraccio-
nado.

1. Para efectos da aplicación da reducción pre-
vista no artigo 21.3 da Lei do imposto, considé-
ranse rendementos do capital inmobiliario obtidos
de forma notoriamente irregular no tempo, exclu-
sivamente, os seguintes, cando se imputen nun úni-
co período impositivo:

a) Importes obtidos polo traspaso ou a cesión
do contrato de arrendamento de locais de negocio.

b) Indemnizacións percibidas do arrendatario,
subarrendatario ou cesionario por danos ou des-
perfectos no inmoble.

c) Importes obtidos pola constitución ou cesión
de dereitos de uso ou gozo de carácter vitalicio.

2. Cando os rendementos do capital inmobi-
liario cun período de xeración superior a dous anos
se perciban de forma fraccionada, só será aplicable
a reducción do 40 por cento prevista no artigo
21.3 da Lei do imposto, en caso de que o cociente
resultante de dividi-lo número de anos correspon-
dente ó período de xeración, computados de data
a data, entre o número de períodos impositivos
de fraccionamento, sexa superior a dous.»

Artigo sexto. Modificación do artigo 18, «Gastos dedu-
cibles en determinados rendementos do capital mobi-
liario», do Regulamento do imposto sobre a renda
das persoas físicas.

O artigo 18 do Regulamento do imposto sobre a renda
das persoas físicas, aprobado polo Real decreto
214/1999, do 5 de febreiro, quedará redactado como
segue:

«Artigo 18. Gastos deducibles en determinados
rendementos do capital mobiliario.

Para a determinación do rendemento neto do
capital mobiliario derivado da prestación de asis-
tencia técnica, arrendamentos de bens mobles,
negocios ou minas e subarrendamentos ós que se
refire o artigo 24.1.b) da Lei do imposto, terán a
consideración de gastos deducibles os previstos
nos artigos 12 e 13 deste regulamento. Non obs-

tante, non será de aplicación o límite previsto no
epígrafe 2 do artigo 12.»

Artigo sétimo. Modificación do artigo 19, «Reduccións
aplicables ós rendementos do capital mobiliario deri-
vados de contratos de seguro», do Regulamento do
imposto sobre a renda das persoas físicas.

O artigo 19 do Regulamento do imposto sobre a renda
das persoas físicas, aprobado polo Real decreto
214/1999, do 5 de febreiro, quedará redactado como
segue:

«Artigo 19. Reduccións aplicables ós rendemen-
tos do capital mobiliario derivados de contratos
de seguro.

1. As reduccións previstas no artigo 76 bis.2,
a) e b) da Lei do imposto resultarán aplicables ás
prestacións en forma de capital consistentes nunha
percepción de pagamento único.

En particular, no caso de percepcións derivadas
do exercicio do dereito de rescate parcial da póliza,
só serán aplicables as reduccións sinaladas no pará-
grafo anterior ós rendementos derivados da primei-
ra de cada ano natural. Esta reducción será com-
patible coa que proceda como consecuencia da
extinción do contrato.

No caso de percepcións mixtas, que combinen
rendas de calquera tipo cun único cobramento en
forma de capital, as reduccións referidas só resul-
tarán aplicables ó cobramento efectuado en forma
de capital. En particular, cando unha vez comezado
o cobramento das prestacións en forma de renda
se recupere a renda anticipadamente, o rendemen-
to obtido será obxecto de reducción pola aplicación
das porcentaxes que correspondan en función da
antigüidade que tivera cada prima no momento da
constitución da renda.

2. Entenderase que as primas satisfeitas ó lon-
go da duración do contrato gardan unha periodi-
cidade e regularidade suficientes cando, tendo
transcorrido máis de oito anos desde o pagamento
da primeira prima, o período medio de permanencia
das primas fose superior a catro anos.

Para estes efectos, o período medio de perma-
nencia das primas será o resultado de calcula-lo
sumatorio das primas multiplicadas polo seu núme-
ro de anos de permanencia e dividilo entre a suma
total das primas satisfeitas.

3. A porcentaxe de reducción do 75 por cento,
establecido no artigo 76 bis.2.b) da Lei do imposto
resultará aplicable ás indemnizacións por invalidez
percibidas por quen teña un grao de minusvalidez
igual ou superior ó 65 por cento.

4. No caso de cobramento de prestacións en
forma de capital derivadas dos contratos de seguro
de vida considerados no artigo 23.3 da Lei do
imposto, cando estes teñan primas periódicas ou
extraordinarias, para efectos de determina-la parte
do rendemento total obtido que corresponde a cada
prima, multiplicarase o dito rendemento total polo
coeficiente de ponderación que resulte do seguinte
cociente:

No numerador, o resultado de multiplica-la prima
correspondente polo número de anos transcorridos
desde que foi satisfeita ata o cobramento da per-
cepción.

No denominador, a suma dos productos resul-
tantes de multiplicar cada prima polo número de
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anos transcorridos desde que foi satisfeita ata o
cobramento da percepción.

5. Para efectos do previsto no artigo 76 bis.2
da Lei do imposto, a entidade aseguradora desa-
gregará a parte das cantidades satisfeitas que
corresponda a cada unha das primas pagadas.»

Artigo oitavo. Modificación do artigo 20, «Rendemen-
tos do capital mobiliario obtidos de forma notoria-
mente irregular no tempo e rendementos percibidos
de forma fraccionada», do Regulamento do imposto
sobre a renda das persoas físicas.

O epígrafe 2 do artigo 20 do Regulamento do imposto
sobre a renda das persoas físicas, aprobado polo Real
decreto 214/1999, do 5 de febreiro, quedará redactado
como segue:

«2. Cando os rendementos do capital mobilia-
rio cun período de xeración superior a dous anos
se perciban de forma fraccionada, só será aplicable
a reducción do 40 por cento prevista no artigo
24.2.a) da Lei do imposto, en caso de que o cocien-
te resultante de dividi-lo número de anos corres-
pondente ó período de xeración, computados de
data a data, entre o número de períodos impositivos
de fraccionamento, sexa superior a dous.»

Artigo noveno. Modificación do artigo 24, «Rendemen-
tos de actividades económicas obtidos de forma noto-
riamente irregular no tempo e rendementos perci-
bidos de forma fraccionada», do Regulamento do
imposto sobre a renda das persoas físicas.

O epígrafe 2 do artigo 24 do Regulamento do imposto
sobre a renda das persoas físicas, aprobado polo Real
decreto 214/1999, do 5 de febreiro, quedará redactado
como segue:

«2. Cando os rendementos de actividades eco-
nómicas cun período de xeración superior a dous
anos se perciban de forma fraccionada, só será
aplicable a reducción do 40 por cento prevista no
artigo 30 da Lei do imposto, en caso de que o
cociente resultante de dividi-lo número de anos
correspondente ó período de xeración, computados
de data a data, entre o número de períodos impo-
sitivos de fraccionamento, sexa superior a dous.»

Artigo décimo. Modificación do artigo 25, «Réximes
de determinación de rendementos de actividades eco-
nómicas», do Regulamento do imposto sobre a renda
das persoas físicas.

O epígrafe 2 do artigo 25 do Regulamento do imposto
sobre a renda das persoas físicas, aprobado polo Real
decreto 214/1999, do 5 de febreiro, quedará redactado
como segue:

«2. Os contribuíntes aplicarán algún dos réxi-
mes anteriores tendo en conta os límites de apli-
cación e as regras de incompatibilidade, renuncia
e exclusión contidas nos artigos seguintes.»

Artigo décimo primeiro. Modificación do artigo 26,
«Ámbito de aplicación do réxime de estimación direc-
ta simplificada», do Regulamento do imposto sobre
a renda das persoas físicas.

O epígrafe 1 do artigo 26 do Regulamento do imposto
sobre a renda das persoas físicas, aprobado polo Real

decreto 214/1999, do 5 de febreiro, quedará redactado
como segue:

«1. Os contribuíntes que exerzan actividades
económicas determinarán o rendemento neto de
tódalas súas actividades pola modalidade simpli-
ficada do réxime de estimación directa, sempre que:

a) Non determinen o rendemento neto destas
actividades polo réxime de estimación obxectiva.

b) O importe neto da cifra de negocios do
conxunto destas actividades, definido de acordo
co artigo 191 do texto refundido da Lei de socie-
dades anónimas, aprobado polo Real decreto lexis-
lativo 1564/1989, do 22 de decembro, non supere
os 600.000 euros anuais no ano inmediato ante-
rior.

c) Non renuncien a esta modalidade.»

Artigo décimo segundo. Modificación do artigo 27,
«Renuncia e exclusión ó réxime de estimación directa
simplificada», do Regulamento do imposto sobre a
renda das persoas físicas.

O artigo 27 do Regulamento do imposto sobre a renda
das persoas físicas, aprobado polo Real decreto
214/1999, do 5 de febreiro, quedará redactado como
segue:

«Artigo 27. Renuncia e exclusión do réxime de
estimación directa simplificada.

1. A renuncia á modalidade simplificada do
réxime de estimación directa deberá efectuarse
durante o mes de decembro anterior ó inicio do
ano natural en que deba producir efecto.

A renuncia terá efectos para un período mínimo
de tres anos. Transcorrido este prazo, entenderase
prorrogada tacitamente para cada un dos anos
seguintes en que puidese resultar aplicable a moda-
lidade, salvo que no prazo previsto no parágrafo
anterior se revogue aquela.

A renuncia así como a súa revogación efectua-
ranse de conformidade co previsto no Real decreto
1041/1990, do 27 de xullo, polo que se regulan
as declaracións censuais que han de presentar para
efectos fiscais os empresarios, os profesionais e
outros obrigados tributarios.

En caso de inicio da actividade, a renuncia efec-
tuarase segundo o previsto no parágrafo anterior.

2. Será causa determinante da exclusión da
modalidade simplificada do réxime de estimación
directa ter pasado o límite establecido no artigo
anterior.

A exclusión producirá efectos desde o inicio do
ano inmediato posterior a aquel en que se produza
a dita circunstancia.

3. A renuncia ou a exclusión da modalidade
simplificada do réxime de estimación directa suporá
que o contribuínte determinará durante os tres anos
seguintes o rendemento neto de tódalas súas acti-
vidades económicas pola modalidade normal deste
réxime.»

Artigo décimo terceiro. Modificación do artigo 29,
«Entidades en réxime de atribución», do Regulamento
do imposto sobre a renda das persoas físicas.

O epígrafe 1 do artigo 29 do Regulamento do imposto
sobre a renda das persoas físicas, aprobado polo Real
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decreto 214/1999, do 5 de febreiro, quedará redactado
como segue:

«1. A modalidade simplificada do réxime de
estimación directa será aplicable para a determi-
nación do rendemento neto das actividades eco-
nómicas desenvolvidas polas entidades a que se
refire o artigo 10 da Lei do imposto, sempre que:

1.o Tódolos seus socios, herdeiros, comuneiros
ou partícipes sexan persoas físicas contribuíntes
por este imposto.

2.o A entidade cumpra os requisitos definidos
no artigo 26 deste regulamento.»

Artigo décimo cuarto. Modificación do artigo 30, «Ám-
bito de aplicación do réxime de estimación obxec-
tiva», do Regulamento do imposto sobre a renda das
persoas físicas.

O artigo 30 do Regulamento do imposto sobre a renda
das persoas físicas, aprobado polo Real decreto
214/1999, do 5 de febreiro, quedará redactado como
segue:

«Artigo 30. Ámbito de aplicación do réxime de
estimación obxectiva.

1. O réxime de estimación obxectiva aplicarase
a cada unha das actividades económicas, illada-
mente consideradas, que determine o ministro de
Facenda, salvo que os contribuíntes renuncien a
el ou estean excluídos da súa aplicación, nos termos
previstos nos artigos 31 e 32 deste regulamento.

2. Os contribuíntes non poderán aplicar este
réxime cando concorra calquera das seguintes cir-
cunstancias:

a) Que o volume de rendementos íntegros no
ano inmediato anterior supere calquera dos seguin-
tes importes:

Para o conxunto das súas actividades económi-
cas, 450.000 euros anuais.

Para o conxunto das actividades agrícolas e gan-
deiras, nos termos que determine a orde ministerial
que desenvolve o réxime de estimación obxectiva,
300.000 euros.

Para estes efectos, só se computarán:

As operacións que deban anotarse no libro rexis-
tro de vendas ou ingresos previsto no artigo 65.7
deste regulamento ou no libro rexistro de ingresos
previsto no artigo 40.1 do Regulamento do imposto
sobre o valor engadido, aprobado por Real decreto
1624/1992, do 29 de decembro.

As operacións polas que estean obrigados a emi-
tir e conservar facturas, de acordo co disposto no
epígrafe 3 do artigo 2 do Real decreto 2402/1985,
do 18 de decembro, polo que se regula o deber
de expedir e entregar factura que incumbe ós
empresarios e profesionais.

Cando no ano inmediato anterior se iniciase unha
actividade, o volume de ingresos elevarase ó ano.

b) Que o volume de compras en bens e ser-
vicios, excluídas as adquisicións de inmobilizado,
no exercicio anterior supere a cantidade de
300.000 euros anuais. No suposto de obras ou
servicios subcontratados, o importe destes terase
en conta para o cálculo deste límite.

Cando no ano inmediato anterior se iniciase unha
actividade, o volume de compras elevarase ó ano.

c) Que as actividades económicas sexan
desenvolvidas, total ou parcialmente, fóra do ámbi-
to de aplicación do imposto ó que se refire o artigo 4
da Lei do imposto.»

Artigo décimo quinto. Modificación do artigo 32, «Ex-
clusión do réxime de estimación obxectiva», do Regu-
lamento do imposto sobre a renda das persoas físicas.

1. O epígrafe 1 do artigo 32 do Regulamento
do imposto sobre a renda das persoas físicas, apro-
bado polo Real decreto 214/1999, do 5 de febrei-
ro, quedará redactado como segue:

«1. Será causa determinante da exclusión do
réxime de estimación obxectiva a concorrencia de
calquera das circunstancias establecidas no artigo
30.2 deste regulamento ou o ter superados os lími-
tes que se establezan na orde ministerial que desen-
volve este.

A exclusión producirá efectos o ano inmediato
posterior a aquel en que se produza a dita circuns-
tancia.»

2. O epígrafe 2 do artigo 32 do Regulamento
do imposto sobre a renda das persoas físicas, apro-
bado polo Real decreto 214/1999, do 5 de febrei-
ro, quedará redactado como segue:

«2. Tamén se considerarán causas de exclu-
sión deste réxime a incompatibilidade prevista no
artigo 33 e as reguladas nos epígrafes 2 e 4 do
artigo 34 deste regulamento.»

Artigo décimo sexto. Modificación do artigo 34, «Coor-
dinación do réxime de estimación obxectiva co impos-
to sobre o valor engadido», do Regulamento do impos-
to sobre a renda das persoas físicas.

1. A rúbrica do artigo 34 do Regulamento do impos-
to sobre a renda das persoas físicas, aprobado polo Real
decreto 214/1999, do 5 de febreiro, quedará redactada
como segue:

«Artigo 34. Coordinación do réxime de estima-
ción obxectiva co imposto sobre o valor enga-
dido e o imposto xeral indirecto canario.»

2. Engádese un novo epígrafe 3 ó artigo 34 do Regu-
lamento do imposto sobre a renda das persoas físicas,
aprobado polo Real decreto 214/1999, do 5 de febreiro,
coa seguinte redacción:

«3. A renuncia ó réxime especial simplificado
ou ó réxime especial da agricultura e gandería do
imposto xeral indirecto canario suporá a renuncia
ó réxime de estimación obxectiva por tódalas acti-
vidades económicas exercidas polo contribuínte.»

3. Engádese un novo epígrafe 4 ó artigo 34 do Regu-
lamento do imposto sobre a renda das persoas físicas,
aprobado polo Real decreto 214/1999, do 5 de febreiro,
coa seguinte redacción:

«4. A exclusión do réxime especial simplifi-
cado do imposto xeral indirecto canario suporá
a exclusión do réxime de estimación obxectiva
por tódalas actividades económicas exercidas
polo contribuínte.»
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Artigo décimo sétimo. Modificación do artigo 37, «En-
tidades en réxime de atribución», do Regulamento
do imposto sobre a renda das persoas físicas.

O epígrafe 1 do artigo 37 do Regulamento do imposto
sobre a renda das persoas físicas, aprobado polo Real
decreto 214/1999, do 5 de febreiro, quedará redactado
como segue:

«1. O réxime de estimación obxectiva será apli-
cable para a determinación do rendemento neto
das actividades económicas desenvolvidas polas
entidades a que se refire o artigo 10 da Lei do
imposto, sempre que tódolos seus socios, herdei-
ros, comuneiros ou partícipes sexan persoas físicas
contribuíntes por este imposto.»

Artigo décimo oitavo. Supresión do artigo 40, «Rein-
vestimento de beneficios extraordinarios», do Regu-
lamento do imposto sobre a renda das persoas físicas.

Suprímese o artigo 40 do Regulamento do imposto
sobre a renda das persoas físicas, aprobado polo Real
decreto 214/1999, do 5 de febreiro.

Artigo décimo noveno. Modificación do artigo 45,
«Gastos por seguros de enfermidade que non cons-
titúen retribución en especie», do Regulamento do
imposto sobre a renda das persoas físicas.

O artigo 45 do Regulamento do imposto sobre a renda
das persoas físicas, aprobado polo Real decreto
214/1999, do 5 de febreiro, quedará redactado como
segue:

«Artigo 45. Gastos por seguros de enfermidade
que non constitúen retribución en especie.

Non terán a consideración de rendementos do
traballo en especie, de acordo co previsto no artigo
43.2.f) da Lei do imposto, as primas ou cotas satis-
feitas polas empresas a entidades aseguradoras
para a cobertura de enfermidade, cando se cum-
pran os seguintes requisitos e límites:

1. Que a cobertura de enfermidade alcance o
propio traballador, podendo ademais alcanza-lo seu
cónxuxe e descendentes.

2. Que as primas ou cotas satisfeitas non exce-
dan de 500 euros anuais por cada unha das persoas
sinaladas no epígrafe anterior. O exceso sobre as
ditas contías constituirá retribución en especie.»

Artigo vixésimo. Modificación do capítulo IV, «Mínimo
persoal e familiar», do título II do Regulamento do
imposto sobre a renda das persoas físicas.

O capítulo IV do título II do Regulamento do imposto
sobre a renda das persoas físicas, aprobado polo Real
decreto 214/1999, do 5 de febreiro, quedará redactado
como segue:

«CAPÍTULO IV

Base liquidable

Artigo 48. Reducción por mobilidade xeográfica.

Para a aplicación da reducción por mobilidade
xeográfica establecida no artigo 46 quáter da Lei
do imposto deberanse cumpri-los seguintes requi-
sitos:

a) O contribuínte ha de estar desempregado
e inscrito na oficina de emprego.

b) O posto de traballo que se acepta debe estar
situado nun municipio distinto ó da residencia habi-
tual do contribuínte.

c) O contribuínte debe traslada-la súa residen-
cia habitual a un novo municipio.

Artigo 49. Reducción por coidado de fillos.

Para efectos do previsto no artigo 47 da Lei do
imposto, cando teña lugar a adopción dun menor
que estivese en réxime de acollemento, ou se pro-
duza un cambio na situación do acollemento, a
reducción por coidado de fillos practicarase durante
os períodos impositivos restantes ata esgota-lo pra-
zo máximo fixado no citado artigo.

Artigo 50. Plans de previsión asegurados.

1. Para efectos do disposto na alínea b) do arti-
go 48.3 da Lei do imposto, entenderase que un
contrato de seguro cumpre o requisito de que a
cobertura principal sexa a de xubilación cando se
verifique a condición de que o valor da provisión
matemática para xubilación alcanzada ó final de
cada anualidade represente alomenos o triple da
suma das primas pagadas desde o inicio do plan
para o capital de falecemento e invalidez.

2. Só se permitirá a disposición anticipada dos
plans de previsión asegurados nos supostos pre-
vistos na normativa de plans de pensións.

O dereito de disposición anticipada será valorado
polo importe da provisión matemática á que non
se poderán aplicar penalizacións, gastos ou des-
contos.

Non obstante, no caso de que a entidade conte
con investimentos afectos, o dereito de disposición
anticipada valorarase polo valor de mercado dos
activos asignados.

3. Os tomadores dos plans de previsión ase-
gurados poderán, mediante decisión unilateral,
mobiliza-la súa provisión matemática a outro plan
de previsión asegurado do que sexan tomadores.

Unha vez alcanzada a continxencia, a mobiliza-
ción só será posible se as condicións do plan o
permiten.

Para tal efecto, comunicaráselle á entidade ase-
guradora de orixe os datos referentes ó tomador
e ó plan de previsión asegurado de destino, así
como a conta á que realiza-lo traspaso. Tal comu-
nicación poderá ser realizada directamente polo
tomador ou pola entidade aseguradora de destino.

A mobilización realizarase no prazo máximo de
sete días desde a recepción por parte da entidade
aseguradora de orixe da documentación correspon-
dente. No mesmo prazo a entidade de orixe deberá
remitirlle á entidade de destino toda a información
da que dispoña sobre o tomador e os datos his-
tóricos do plan de previsión asegurado. Para estes
efectos, considérase que a petición dirixida á enti-
dade de destino implica, por parte do tomador, a
autorización para a remisión da dita información.

Para a valoración da provisión matemática toma-
rase a data en que a aseguradora de orixe reciba
a documentación referida. No caso de que a enti-
dade conte con investimentos afectos, o valor da
provisión matemática que se vaia mobilizar será
o valor de mercado dos activos asignados.

Non se poderán aplicar penalizacións, gastos ou
descontos ó importe desta mobilización.

4. Con periodicidade trimestral as entidades
aseguradoras deberanlles comunicar ós tomadores
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de plans de previsión asegurados o valor dos derei-
tos de que son titulares.

Artigo 50 bis. Prazo de presentación das decla-
racións complementarias na disposición de
dereitos consolidados de mutualidades de pre-
visión social.

Para efectos do previsto nos artigos 48.2.b) e
48 bis.2 da Lei do imposto, as declaracións-liqui-
dacións complementarias para repoñe-las reduc-
cións na base impoñible indebidamente practica-
das pola disposición anticipada dos dereitos con-
solidados en mutualidades de previsión social pre-
sentaranse no prazo que medie entre a data da
dita disposición anticipada e a finalización do prazo
regulamentario de declaración correspondente ó
período impositivo no que se realice a disposición
anticipada.

Artigo 50 ter. Excesos de achegas a plans de pen-
sións, plans de previsión asegurados e mutua-
lidades de previsión social.

Os partícipes, mutualistas ou asegurados pode-
rán solicitar que as cantidades achegadas que non
puidesen ser obxecto de reducción na base impo-
ñible, segundo o previsto no artigo 48.6 da Lei
do imposto, o sexan nos cinco exercicios seguintes.

A solicitude deberá realizarse na declaración do
imposto sobre a renda das persoas físicas corres-
pondente ó exercicio en que as achegas realizadas
non puidesen ser obxecto de reducción por insu-
ficiencia de base impoñible.

A imputación do exceso realizarase respectando
os límites establecidos nos artigos 48 e 48 bis da
Lei do imposto. Para estes efectos, cando no perío-
do impositivo en que se produza o dito exceso con-
corran achegas do contribuínte e contribucións
imputadas polo promotor, a determinación da parte
do exceso que corresponda a unhas e outras rea-
lizarase en proporción ós importes das respectivas
achegas e contribucións.

Cando concorran achegas realizadas no exerci-
cio coas achegas de exercicios anteriores que non
puidesen ser obxecto de reducción por insuficiencia
de base impoñible, entenderanse reducidas, en pri-
meiro lugar, as achegas correspondentes a anos
anteriores.

Artigo 50 quáter. Acreditación do número de
socios, patrimonio e porcentaxe máxima de par-
ticipación en institucións de investimento colec-
tivo.

1. O número mínimo de accionistas esixidos
no artigo 77 da Lei do imposto ás institucións de
investimento colectivo con forma societaria deter-
minarase do seguinte xeito:

a) Para as institucións de investimento colec-
tivo incluídas no epígrafe 1 do artigo 77, o número
de accionistas que figure no último informe trimes-
tral, anterior á data de transmisión ou reembolsa-
mento, que a institución remitise á Comisión Nacio-
nal do Mercado de Valores de acordo co disposto
no Regulamento de institucións de investimento
colectivo, aprobado polo Real decreto 1393/1990,
do 2 de novembro.

b) Para as institucións de investimento colec-
tivo incluídas no epígrafe 2 do artigo 77, o número
de accionistas que conste na última comunicación
anual á Comisión Nacional do Mercado de Valores,

anterior á data de transmisión ou reembolsamento,
que se efectúe por unha única entidade comer-
cializadora con establecemento en España desig-
nada para tal efecto pola institución de investimen-
to colectivo ou a súa xestora, referida a cada com-
partimento ou subfondo rexistrado. Para os efectos
anteriores e do previsto no seguinte epígrafe, esta
comunicación deberá expresa-lo número total de
accionistas de cada compartimento ou subfondo,
o patrimonio total da institución, compartimento
ou subfondo, a data á que se refiren os datos ante-
riores e terá un período máximo de validez dun
ano contado desde a dita data de referencia. A
Comisión Nacional do Mercado de Valores fará
pública a dita información e precisará os requisitos
técnicos e procedementos de comunicación da
información sinalada nesta letra.

2. O contribuínte que queira acollerse ó réxime
de diferimento previsto no artigo 77 da Lei do
imposto para as operacións nas que interveña
algunha institución de investimento colectivo con
forma societaria, deberalles comunicar documen-
talmente ás entidades a través das cales se realicen
as operacións de transmisión ou reembolsamento
e adquisición ou subscrición que non participou
nalgún momento dentro dos doce meses anteriores
á data da operación en máis do 5 por cento do
capital da institución de investimento colectivo
correspondente. As referidas entidades deberán
conservar á disposición da Administración tributa-
ria durante o período de prescrición das obrigas
tributarias a documentación comunicada polos con-
tribuíntes.»

Artigo vixésimo primeiro. Supresión do capítulo V,
«Base liquidable xeral», do título II do Regulamento
do imposto sobre a renda das persoas físicas.

Suprímese o capítulo V do título II do Regulamento
do imposto sobre a renda das persoas físicas, aprobado
polo Real decreto 214/1999, do 5 de febreiro.

Artigo vixésimo segundo. Modificación do título IV,
«Cota diferencial», do Regulamento do imposto sobre
a renda das persoas físicas.

O título IV do Regulamento do imposto sobre a renda
das persoas físicas, aprobado polo Real decreto
214/1999, do 5 de febreiro, quedará redactado como
segue:

«TÍTULO IV

Deducción por maternidade

Artigo 58. Procedemento para a práctica da
deducción por maternidade e o seu pagamento
anticipado.

1. A deducción por maternidade regulada no
artigo 67 bis da Lei do imposto aplicarase propor-
cionalmente ó número de meses en que se cum-
pran de forma simultánea os requisitos previstos
no epígrafe 1 do citado artigo, e terá como límite
para cada fillo as cotizacións e cotas totais á Segu-
ridade Social e mutualidades de carácter alternativo
devengadas en cada período impositivo con pos-
terioridade ó nacemento, adopción ou acollemento.
Para efectos do cálculo deste límite computaranse
as cotizacións e cotas polos seus importes íntegros
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sen tomar en consideración as bonificacións que
puidesen corresponder.

2. Para efectos do cómputo do número de
meses para o cálculo do importe da deducción a
que se refire o epígrafe anterior teranse en conta
as seguintes regras:

1.a A determinación dos fillos que darán derei-
to á percepción da deducción realizarase de acordo
coa súa situación o último día de cada mes.

2.a O requisito de alta no réxime correspon-
dente da Seguridade Social ou mutualidade enten-
derase cumprido cando esta situación se produza
en calquera día do mes.

3. Cando teña lugar a adopción dun menor que
estivese en réxime de acollemento, ou se produza
un cambio na situación do acollemento, a deduc-
ción por maternidade practicarase durante o tempo
que quede ata esgota-lo prazo máximo dos tres
anos a que se refire o parágrafo segundo do epí-
grafe 1 do artigo 67 bis da Lei do imposto.

4. No suposto de existencia de varios contri-
buíntes con dereito á aplicación da deducción por
maternidade respecto deste acollido ou tutelado,
o seu importe ratearase entre eles por partes iguais.

5. 1.o Os contribuíntes con dereito á aplica-
ción desta deducción poderanlle solicitar á Axencia
Estatal de Administración Tributaria o seu aboa-
mento de forma anticipada por cada un dos meses
en que estean dados de alta na Seguridade Social
ou mutualidade e coticen os prazos mínimos que
a seguir se indican:

a) Traballadores con contrato de traballo a xor-
nada completa, en alta durante alomenos quince
días de cada mes, no réxime xeral ou nos réximes
especiais da minería do carbón e dos traballadores
do mar.

b) Traballadores con contrato de traballo a tem-
po parcial, a xornada laboral dos cales sexa de,
alomenos, o 50 por cento da xornada ordinaria na
empresa, en cómputo mensual, e se encontren en
alta durante todo o mes nos réximes citados no
parágrafo anterior.

c) Traballadores por conta allea en alta no réxi-
me especial agrario da Seguridade Social no mes
e que realicen, alomenos, dez xornadas reais no
dito período.

d) Traballadores incluídos nos restantes réxi-
mes especiais da Seguridade Social non citados
nos parágrafos anteriores ou mutualistas das res-
pectivas mutualidades alternativas á Seguridade
Social que se encontren en alta durante quince
días no mes.

2.o A tramitación do aboamento anticipado
efectuarase de acordo co seguinte procedemento:

a) A solicitude presentarase no lugar, forma e
prazo que determine o ministro de Facenda, quen
poderá determina-los casos nos que se poida for-
mular por medios telemáticos ou telefónicos. No
suposto previsto no epígrafe 4 deste artigo, as soli-
citudes deberanse presentar de forma simultánea.

b) A Axencia Estatal de Administración Tribu-
taria, á vista da solicitude recibida, e dos datos
que consten no seu poder, aboará de oficio de for-
ma anticipada e á conta o importe da deducción
por maternidade. No suposto de que non procedese
o aboamento anticipado da deducción, notificaralle
tal circunstancia ó contribuínte con expresión das
causas que motivan a denegación.

c) O aboamento da deducción de forma anti-
cipada será efectuado, mediante transferencia ban-
caria, pola Axencia Estatal de Administración Tri-
butaria mensualmente e sen rateos por un importe
de 100 euros por cada fillo. O ministro de Facenda
poderá autoriza-lo aboamento por cheque cruzado
ou nominativo cando concorran circunstancias que
o xustifiquen.

3.o Os contribuíntes con dereito ó aboamento
anticipado da deducción por maternidade virán
obrigados a comunicarlle á Administración tribu-
taria as variacións que afecten o seu aboamento
anticipado, así como cando por algunha causa ou
circunstancia sobrevida, incumpran algún dos
requisitos para a súa percepción. A comunicación
efectuarase utilizando o modelo que, para estes
efectos, aprobe o ministro de Facenda, quen esta-
blecerá o lugar, forma e prazos de presentación,
así como os casos en que a dita comunicación
se poida realizar por medios telemáticos ou tele-
fónicos.

4.o Cando o importe da deducción por mater-
nidade non se correspondera co do seu aboamento
anticipado, os contribuíntes deberán regularizar tal
situación na súa declaración por este imposto. No
suposto de contribuíntes non obrigados a declarar
deberanlle comunicar, para estes efectos, á Admi-
nistración tributaria a información que determine
o ministro de Facenda, quen así mesmo establecerá
o lugar, forma e prazo da súa presentación.

5.o Non serán esixibles xuros de demora pola
percepción, a través do aboamento anticipado e
por causa non imputable ó contribuínte, de can-
tidades superiores á deducción por maternidade
que corresponda.»

Artigo vixésimo terceiro. Modificación do artigo 59,
«Obriga de declarar», do Regulamento do imposto
sobre a renda das persoas físicas.

1. O epígrafe 2 do artigo 59 do Regulamento do
imposto sobre a renda das persoas físicas, aprobado
polo Real decreto 214/1999, do 5 de febreiro, quedará
redactado como segue:

«2. Non terán que declarar, sen prexuízo do
disposto no epígrafe anterior e no artigo 62 deste
regulamento, os contribuíntes que obteñan exclu-
sivamente rendementos do traballo, do capital, de
actividades profesionais e ganancias patrimoniais,
ata un importe máximo conxunto de 1.000 euros
anuais, en tributación individual ou conxunta.»

2. O epígrafe 3 do artigo 59 do Regulamento do
imposto sobre a renda das persoas físicas, aprobado
polo Real decreto 214/1999, do 5 de febreiro, quedará
redactado como segue:

«3. Tampouco terán que declarar, sen prexuízo
do disposto nos epígrafes anteriores e no artigo
62 deste regulamento, os contribuíntes que obte-
ñan rendas procedentes exclusivamente das
seguintes fontes, en tributación individual ou
conxunta:

A) Rendementos íntegros do traballo, cos
seguintes límites:

1.o) Con carácter xeral, 22.000 euros anuais,
cando procedan dun só pagador. Este límite tamén
se aplicará cando se trate de contribuíntes que per-
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ciban rendementos procedentes de máis dun paga-
dor e concorra calquera das dúas situacións seguin-
tes:

a) Que a suma das cantidades percibidas do
segundo e restantes pagadores, pola orde de con-
tía, non supere no seu conxunto a cantidade de
1.000 euros anuais;

b) Que os seus únicos rendementos do traballo
consistan nas prestacións pasivas a que se refire
o artigo 16.2. a) da Lei do imposto e a determi-
nación do tipo de retención aplicable se realizase
de acordo co procedemento especial regulado no
artigo 77 bis deste regulamento.

2.o) 8.000 euros anuais, cando:

a) Procedan de máis dun pagador, sempre que
a suma das cantidades percibidas do segundo e
restantes pagadores, pola orde de contía, superen
no seu conxunto a cantidade de 1.000 euros
anuais.

b) Se perciban pensións compensatorias do
cónxuxe ou anualidades por alimentos diferentes
das previstas no artigo 7, letra k), da Lei do imposto.

c) O pagador dos rendementos do traballo non
estea obrigado a reter de acordo co previsto no
artigo 71 deste regulamento.

B) Rendementos íntegros do capital mobiliario
e ganancias patrimoniais sometidos a retención ou
ingreso á conta, co límite conxunto de 1.600 euros
anuais.

C) Rendas inmobiliarias imputadas, ás que se
refire o artigo 71 da Lei do imposto, que procedan
dun único inmoble, rendementos íntegros do capi-
tal mobiliario non suxeitos a retención derivados
de letras do tesouro e subvencións para a adqui-
sición de vivendas de protección oficial ou de prezo
taxado, co límite conxunto de 1.000 euros anuais.»

Artigo vixésimo cuarto. Modificación do artigo 62,
«Comunicación de datos polo contribuínte e solicitude
de devolución», do Regulamento do imposto sobre
a renda das persoas físicas.

O epígrafe 1 do artigo 62 do Regulamento do imposto
sobre a renda das persoas físicas, aprobado polo Real
decreto 214/1999, do 5 de febreiro, quedará redactado
como segue:

«1. Os contribuíntes que non estean obrigados
a presentar declaración polo imposto poderán, sen
embargo, obte-la devolución do exceso das reten-
cións e ingresos á conta soportados e dos paga-
mentos fraccionados efectuados sobre a cota líqui-
da total do imposto minorada no importe das
deduccións por dobre imposición de dividendos e
internacional, mediante, se é o caso, a presentación
dunha comunicación dirixida á Administración tri-
butaria, solicitando a devolución que resulte pro-
cedente.

Os modelos de comunicación serán aprobados
polo ministro de Facenda, quen establecerá o prazo
e o lugar da súa presentación e os supostos nos
que procede. Así mesmo, determinará os supostos
e condicións de presentación das comunicacións
por medios telemáticos ou telefónicos e os casos
en que os datos comunicados se entenderán sub-
sistentes para anos sucesivos, se o contribuínte non
comunica variación nestes. A comunicación poderá
ir precedida do envío ó contribuínte dos datos que

consten previamente en poder da Administración
tributaria e afecten a determinación da cota a que
se refire o parágrafo anterior.

Cando non obtivesen de forma anticipada a
deducción por maternidade, poderán solicita-la per-
cepción da deducción por maternidade que, en apli-
cación do disposto nos epígrafes 1 e 2 do artigo
67 bis da Lei do imposto, lles corresponda. A soli-
citude efectuarase utilizando o modelo que, para
estes efectos, aprobe o ministro de Facenda, quen
establecerá o lugar, forma e prazos de presenta-
ción, así como os casos en que a dita solicitude
se poida realizar por medios telemáticos ou tele-
fónicos.»

Artigo vixésimo quinto. Modificación do artigo 66,
«Outras obrigas formais de información», do Regu-
lamento do imposto sobre a renda das persoas físicas.

1. O epígrafe 4 do artigo 66 do Regulamento do
imposto sobre a renda das persoas físicas, aprobado
polo Real decreto 214/1999, do 5 de febreiro, quedará
redactado como segue:

«4. A entidade pública empresarial Loterías e
Apostas do Estado, así como os órganos ou enti-
dades das comunidades autónomas, a Cruz Ver-
mella e a Organización Nacional de Cegos Españois
deberán presentar, nos trinta primeiros días natu-
rais do mes de xaneiro do ano inmediato seguinte,
unha declaración informativa dos premios que satis-
fixeran exentos do imposto sobre a renda das per-
soas físicas, na que, ademais dos seus datos iden-
tificativos, poderá esixirse que conste nela a iden-
tificación, con nome e apelidos e número de iden-
tificación fiscal, dos perceptores, así como o impor-
te ou valor dos premios recibidos por estes que
excedan da contía que para estes efectos fixe o
ministro de Facenda.»

2. O epígrafe 5 do artigo 66 do Regulamento do
imposto sobre a renda das persoas físicas, aprobado
polo Real decreto 214/1999, do 5 de febreiro, quedará
redactado como segue:

«5. As entidades aseguradoras que comercia-
licen os plans de previsión asegurados a que se
refire o artigo 48.3 da Lei do imposto deberán pre-
sentar, nos trinta primeiros días naturais do mes
de xaneiro do ano inmediato seguinte, unha decla-
ración informativa na que se farán consta-los datos
seguintes:

a) Nome, apelidos e número de identificación
fiscal dos tomadores.

b) Importe das primas satisfeitas polos toma-
dores.

Non obstante, no caso de que a declaración se
presente en soporte directamente lexible polo orde-
nador, o prazo de presentación finalizará o día 20
de febreiro do ano inmediato seguinte.»

3. Engádese un novo epígrafe 6 ó artigo 66 do Regu-
lamento do imposto sobre a renda das persoas físicas,
aprobado polo Real decreto 214/1999, do 5 de febreiro,
coa seguinte redacción:

«6. Os órganos ou entidades xestores da Segu-
ridade Social e as mutualidades deberanlle submi-
nistrar á Axencia Estatal de Administración Tribu-
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taria información mensual e anual dos seus afiliados
ou mutualistas, no prazo que estableza o ministro
de Facenda, na que poderá esixirse que consten
os seguintes datos:

a) Nome, apelidos, número de identificación fis-
cal e número de afiliación destes.

b) Réxime de cotización e período de alta.
c) Cotizacións e cotas totais devengadas.»

4. Engádese un novo epígrafe 7 ó artigo 66 do Regu-
lamento do imposto sobre a renda das persoas físicas,
aprobado polo Real decreto 214/1999, do 5 de febreiro,
coa seguinte redacción:

«7. Os datos que consten no Rexistro Civil rela-
tivos a nacementos, adopcións e falecementos
deberán subministrarse á Axencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria no lugar, forma, prazos e perio-
dicidade que estableza o ministro de Facenda, quen
poderá esixir, para estes efectos, que conste a
seguinte información:

a) Nome, apelidos e número de identificación
fiscal da persoa á que se refire a información.

b) Nome, apelidos e número de identificación
fiscal da nai e, se é o caso, do pai no caso de
nacemento, adopcións e falecementos de menores
de idade.»

5. Engádese un novo epígrafe 8 ó artigo 66 do Regu-
lamento do imposto sobre a renda das persoas físicas,
aprobado polo Real decreto 214/1999, do 5 de febreiro,
coa seguinte redacción:

«8. As declaracións informativas a que se refi-
ren os epígrafes anteriores efectuaranse na forma
e lugar que estableza o ministro de Facenda, quen
poderá determina-lo procedemento e as condicións
en que proceda a súa presentación en soporte
directamente lexible polo ordenador ou por medios
telemáticos.»

Artigo vixésimo sexto. Adición dun novo artigo 66
bis, «Obrigas de información das entidades en réxime
de atribución de rendas», ó Regulamento do imposto
sobre a renda das persoas físicas.

Engádese un novo artigo 66 bis ó Regulamento do
imposto sobre a renda das persoas físicas, aprobado
polo Real decreto 214/1999, do 5 de febreiro, coa
seguinte redacción:

«Artigo 66 bis. Obrigas de información das enti-
dades en réxime de atribución de rendas.

1. As entidades en réxime de atribución de ren-
das mediante as que se exerza unha actividade
económica, ou as rendas das cales excedan de
3.000 euros anuais, deberán presentar anualmente
unha declaración informativa na que, ademais dos
seus datos identificativos e, se é o caso, os do
seu representante, deberá consta-la seguinte infor-
mación:

a) Identificación, domicilio fiscal e número de
identificación fiscal dos seus socios, herdeiros,
comuneiros ou partícipes, residentes ou non en
territorio español, incluíndose as variacións na com-
posición da entidade ó longo de cada período impo-
sitivo.

No caso de que algún dos membros da entidade
non sexa residente en territorio español, identifi-
cación de quen presente a representación fiscal

deste de acordo co establecido no artigo 9 da Lei
41/1998, do 9 de decembro, do imposto sobre
a renda de non residentes e normas tributarias.

Tratándose de entidades en réxime de atribución
de rendas constituídas no estranxeiro, deberanse
identificar, nos termos sinalados neste artigo, os
membros da entidade contribuíntes por este impos-
to ou suxeitos pasivos do imposto sobre socieda-
des, así como os membros da entidade contribuín-
tes polo imposto sobre a renda de non residentes
respecto das rendas obtidas pola entidade suxeitas
ó dito imposto.

b) Importe total das rendas obtidas pola enti-
dade e da renda atribuíble a cada un dos seus mem-
bros, especificándose, se é o caso:

1.o Ingresos íntegros e gastos deducibles por
cada fonte de renda.

2.o Importe das rendas de fonte estranxeira,
sinalando o país de procedencia, con indicación
dos rendementos íntegros e gastos.

3.o No suposto a que se refire o epígrafe 5
do artigo 74 da Lei do imposto, identificación da
institución de investimento colectivo, as accións
ou participacións dos cales se adquiriron ou subs-
cribiron, data de adquisición ou subscrición e valor
de adquisición das accións ou participacións, así
como identificación da persoa ou entidade, resi-
dente ou non residente, cesionaria dos capitais
propios.

c) Bases das deduccións.
d) Importe das retencións e ingresos á conta

soportados pola entidade e os atribuíbles a cada
un dos seus membros.

e) Importe neto da cifra de negocios de acordo
co artigo 191 do texto refundido da Lei de socie-
dades anónimas, aprobado polo Real decreto lexis-
lativo 1564/1989, do 22 de decembro.

2. As entidades en réxime de atribución de ren-
das deberanlles notificar por escrito ós seus mem-
bros a información a que se refiren as alíneas b),
c) e d) do epígrafe anterior. A notificación deberá
pórse á disposición dos membros da entidade no
prazo dun mes desde a finalización do prazo de
presentación da declaración a que se refire o epí-
grafe 1 anterior.

3. O ministro de Facenda establecerá o mode-
lo, o prazo, o lugar e a forma de presentación da
declaración informativa a que se refire este artigo.»

Artigo vixésimo sétimo. Modificación do capítulo III,
«Acreditación da condición de minusválido», do
título V do Regulamento do imposto sobre a renda
das persoas físicas.

O capítulo III do título V do Regulamento do imposto
sobre a renda das persoas físicas, aprobado polo Real
decreto 214/1999, do 5 de febreiro, quedará redactado
como segue:

«CAPÍTULO III

Acreditación da condición de discapacitado

Artigo 67. Acreditación da condición de discapa-
citado e da necesidade de axuda doutra persoa
ou da existencia de dificultades de mobilidade.

1. Para os efectos do imposto sobre a renda
das persoas físicas, terán a consideración de dis-
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capacitados aqueles contribuíntes cun grao de
minusvalidez igual ou superior ó 33 por cento.

O grao de minusvalidez deberá acreditarse
mediante certificado ou resolución expedido polo
Instituto de Migracións e Servicios Sociais ou o
órgano competente das comunidades autónomas.
Non obstante, consideraranse afectos dunha
minusvalidez igual ou superior ó 33 por cento os
pensionistas da Seguridade Social que teñan reco-
ñecida unha pensión de incapacidade permanente
no grao de incapacidade permanente total, abso-
luta ou grande invalidez e os pensionistas de clases
pasivas que teñan recoñecida unha pensión de
xubilación ou retiro por incapacidade permanente
para o servicio ou inutilidade. Igualmente, consi-
derarase acreditado un grao de minusvalidez igual
ou superior ó 65 por cento cando se trate de dis-
capacitados a incapacidade dos cales sexa decla-
rada xudicialmente, aínda que non alcance o dito
grao.

2. Para efectos da reducción por discapacidade
de traballadores activos prevista no artigo 47 quin-
quies.3 da Lei do imposto, os contribuíntes disca-
pacitados deberán acredita-la necesidade de axuda
de terceiras persoas para desprazarse ó seu lugar
de traballo ou para desempeñar este, ou a mobi-
lidade reducida para utilizar medios de transporte
colectivos, mediante certificado ou resolución do
Instituto de Migracións e Servicios Sociais ou o
órgano competente das comunidades autónomas
en materia de valoración da minusvalidez, baseán-
dose no dictame emitido polos equipos de valo-
ración e orientación dependentes destas.»

Artigo vixésimo oitavo. Modificación do artigo 68,
«Prazo de presentación de declaracións complemen-
tarias», do Regulamento do imposto sobre a renda
das persoas físicas.

Engádese un novo epígrafe 3 ó artigo 68 do Regu-
lamento do imposto sobre a renda das persoas físicas,
aprobado polo Real decreto 214/1999, do 5 de febreiro,
coa seguinte redacción:

«3. Nos plans xerais de entrega de opcións de
compra sobre accións ou participacións regulados
no artigo 44 bis da Lei do imposto, o incumpri-
mento do requisito de mantemento das accións
ou participacións adquiridas, alomenos, durante
tres anos, motivará a obriga de presentar unha
declaración-liquidación complementaria, con inclu-
sión dos xuros de demora, no prazo que medie
entre a data en que se incumpra o requisito e a
finalización do prazo regulamentario de declaración
correspondente ó período impositivo en que se pro-
duza o dito incumprimento.»

Artigo vixésimo noveno. Modificación do artigo 70,
«rendas suxeitas a retención ou ingreso á conta», do
Regulamento do imposto sobre a renda das persoas
físicas.

O epígrafe 3 do artigo 70 do Regulamento do imposto
sobre a renda das persoas físicas, aprobado polo Real
decreto 214/1999, do 5 de febreiro, quedará redactado
como segue:

«3. Non existirá obriga de practicar retención
ou ingreso á conta sobre as rendas seguintes:

a) As rendas exentas e as axudas de custo e
gastos de viaxe exceptuados de gravame.

b) Os rendementos dos valores emitidos polo
Banco de España que constitúan instrumento regu-
lador de intervención no mercado monetario e os
rendementos das letras do tesouro.

Non obstante, as entidades de crédito e demais
institucións financeiras que formalicen cos seus
clientes contratos de contas baseadas en opera-
cións sobre letras do tesouro estarán obrigadas a
reter respecto dos rendementos obtidos polos titu-
lares das citadas contas.

c) As primas de conversión de obrigas en
accións.

d) Os rendementos de contas no exterior satis-
feitos ou aboados por establecementos permanen-
tes no estranxeiro de entidades de crédito e esta-
blecementos financeiros residentes en España.

e) Os dividendos e participacións en beneficios
a que se refiren os números 1.o e 2.o do parágrafo
a) do epígrafe 1 do artigo 23 da Lei do imposto
que procedan de beneficios obtidos en períodos
impositivos durante os cales a entidade que os dis-
tribúe tributou no réxime das sociedades patrimo-
niais.

f) Os rendementos derivados da transmisión ou
reembolsamento de activos financeiros con rende-
mento explícito, sempre que cumpran os requisitos
seguintes:

1.o Que estean representados mediante ano-
tacións en conta.

2.o Que se negocien nun mercado secundario
oficial de valores español.

As entidades financeiras que interveñan na trans-
misión, amortización ou reembolsamento de tales
activos financeiros, estarán obrigadas a calcula-lo
rendemento imputable ó titular do valor e informar
deste, tanto ó titular como á Administración tri-
butaria, á que, así mesmo, proporcionarán os datos
correspondentes ás persoas que interveñan nas
operacións antes enumeradas.

Facúltase o ministro de Facenda para estable-
ce-lo procedemento para facer efectiva a exclusión
de retención regulada neste parágrafo.

Non obstante o sinalado nesta alínea f), as enti-
dades de crédito e demais institucións financeiras
que formalicen cos seus clientes contratos de con-
tas baseadas en operacións sobre os valores ante-
riores estarán obrigadas a reter respecto dos ren-
dementos obtidos polos titulares das citadas con-
tas.

Igualmente, quedará suxeita a retención a parte
do prezo que equivalla ó cupón corrido nas trans-
misións de activos financeiros efectuadas dentro
dos trinta días inmediatamente anteriores ó ven-
cemento do cupón, cando se cumpran os seguintes
requisitos:

1.o Que o adquirente sexa unha persoa ou enti-
dade non residente en territorio español ou sexa
suxeito pasivo do imposto sobre sociedades.

2.o Que os rendementos explícitos derivados
dos valores transmitidos estean exceptuados da
obriga de reter en relación co adquirente.

g) Os premios que se entreguen como conse-
cuencia de xogos organizados ó abeiro do previsto
no Real decreto lei 16/1977, do 25 de febreiro,
polo que se regulan os aspectos penais, adminis-
trativos e fiscais dos xogos de sorte, envite ou azar
e apostas, así como aqueles cunha base de reten-
ción non superior a 300 euros.
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h) Os rendementos procedentes do arrenda-
mento ou subarrendamento de inmobles urbanos
nos seguintes supostos:

1.o Cando se trate de arrendamento de vivenda
por empresas para os seus empregados.

2.o Cando as rendas satisfeitas polo arrenda-
tario a un mesmo arrendador non superen os 900
euros anuais.

3.o Cando a actividade do arrendador estea cla-
sificada nalgún dos epígrafes do grupo 861 da sec-
ción primeira das tarifas do imposto sobre activi-
dades económicas, aprobadas polo Real decreto
lexislativo 1175/1990, do 28 de setembro, ou nal-
gún outro epígrafe que faculte para a actividade
de arrendamento ou subarrendamento de bens
inmobles urbanos, e aplicando ó valor catastral dos
inmobles destinados ó arrendamento ou subarren-
damento as regras para determina-la cota estable-
cida nos epígrafes do citado grupo 861, non resul-
tase cota cero.

Para estes efectos, o arrendador deberá acreditar
fronte ó arrendatario o cumprimento do citado
requisito, nos termos que estableza o ministro de
Facenda.

i) Os rendementos procedentes da devolución
da prima de emisión de accións ou participacións
e da reducción de capital con devolución de ache-
gas, salvo que procedan de beneficios non distri-
buídos, de acordo co previsto no segundo parágrafo
do artigo 31.3.a) da Lei do imposto.

j) As ganancias patrimoniais derivadas do
reembolsamento ou transmisión de participacións
ou accións en institucións de investimento colec-
tivo, cando, de acordo co establecido no artigo 77
da Lei do imposto, non proceda o seu cómputo.»

Artigo trixésimo. Modificación do artigo 75, «importe
das retencións sobre rendementos do traballo», do
Regulamento do imposto sobre a renda das persoas
físicas.

O epígrafe 1 do artigo 75 do Regulamento do imposto
sobre a renda das persoas físicas, aprobado polo Real
decreto 214/1999, do 5 de febreiro, quedará redactado
como segue:

«1. A retención que se vai practicar sobre os
rendementos do traballo será o resultado de aplicar
á contía total das retribucións que se satisfagan
ou aboen, o tipo de retención que corresponda dos
seguintes:

1.o Con carácter xeral, o tipo de retención que
resulte segundo o artigo 80 deste regulamento.

2.o O determinado conforme co procedemento
especial aplicable a perceptores de prestacións pasi-
vas regulado no artigo 77 bis deste regulamento.

3.o O 35 por cento para as retribucións que
se perciban pola condición de administradores e
membros dos consellos de administración, das xun-
tas que fagan as súas veces e demais membros
doutros órganos representativos.

4.o O 15 por cento para os rendementos deri-
vados de impartir cursos, conferencias, coloquios,
seminarios e similares, ou derivados da elaboración
de obras literarias, artísticas ou científicas, sempre
que se ceda o dereito á súa explotación.»

Artigo trixésimo primeiro. Modificación do artigo 76,
«Límite cuantitativo excluínte da obriga de reter», do
Regulamento do imposto sobre a renda das persoas
físicas.

O artigo 76 do Regulamento do imposto sobre a renda
das persoas físicas, aprobado polo Real decreto
214/1999, do 5 de febreiro, quedará redactado como
segue:

«Artigo 76. Límite cuantitativo excluínte da obriga
de reter.

1. Non se practicará retención sobre os ren-
dementos do traballo a contía dos cales, determi-
nada segundo o previsto no artigo 78.2 deste regu-
lamento, non supere o importe anual establecido
no cadro seguinte en función do número de fillos
e outros descendentes e da situación do contri-
buínte:

Número de fillos e outros
descendentes

Situación do contribuínte

0 1 2 ou máis

1.a Contribuínte sol-
teiro, viúvo, divor-
ciado ou separado
legalmente . . . . . . . . . . — 10.750 12.030

2.a Contribuínte cun
cónxuxe que non
o b t e ñ a r e n d a s
superiores a 1.500
e u r o s a n u a i s ,
excluídas as exen-
tas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.600 11.825 13.135

3.a Outras situacións. 7.515 8.215 8.965

Para efectos da aplicación do previsto no cadro
anterior, enténdense por fillos e outros descenden-
tes aqueles que dan dereito ó mínimo por descen-
dentes previsto no artigo 40 ter da Lei do imposto.

En canto á situación do contribuínte, esta poderá
ser unha das tres seguintes:

1.a Contribuínte solteiro, viúvo, divorciado ou
separado legalmente. Trátase do contribuínte sol-
teiro, viúvo, divorciado ou separado legalmente con
descendentes, cando teña dereito ó mínimo persoal
incrementado a que se refire o artigo 70.2.3.o da
Lei de imposto para unidades familiares monopa-
rentais.

2.a Contribuínte cun cónxuxe que non obteña
rendas superiores a 1.500 euros, excluídas as exen-
tas. Trátase do contribuínte casado, e non separado
legalmente, cun cónxuxe que non obteña rendas
anuais superiores a 1.500 euros, excluídas as exen-
tas.

3.a Outras situacións, que inclúen as seguintes:

a) O contribuínte casado, e non separado legal-
mente, cun cónxuxe que obteña rendas superiores
a 1.500 euros, excluídas as exentas.

b) O contribuínte solteiro, viúvo, divorciado ou
separado legalmente, sen descendentes ou con
descendentes ó seu cargo, cando, neste último
caso, non teña dereito ó importe incrementado do
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mínimo persoal por darse a circunstancia de con-
vivencia a que se refire o artigo 70.2.3.o da Lei
do imposto.

c) Os contribuíntes que non manifesten estar
en ningunha das situacións 1.a e 2.a anteriores.

2. Os importes previstos no cadro anterior
incrementaranse en 600 euros no caso de pensións
ou haberes pasivos do réxime de Seguridade Social
e de Clases Pasivas e en 1.200 euros para pres-
tacións ou subsidios por desemprego.

3. O disposto nos epígrafes anteriores non será
de aplicación cando correspondan os tipos fixos
de retención, nos casos ós que se refire o epígrafe
1, 3.o e 4.o do artigo 75 e os tipos mínimos de
retención ós que se refire o artigo 80.2 deste regu-
lamento.»

Artigo trixésimo segundo. Modificación do artigo 77,
«Procedemento xeral para determina-lo importe da
retención», do Regulamento do imposto sobre a renda
das persoas físicas.

O artigo 77 do Regulamento do imposto sobre a renda
das persoas físicas, aprobado polo Real decreto
214/1999, do 5 de febreiro, quedará redactado como
segue:

«Artigo 77. Procedemento xeral para determi-
na-lo importe da retención.

Para calcula-las retencións sobre rendementos
do traballo, ás que se refire o artigo 75.1.1.o deste
regulamento, practicaranse, sucesivamente, as
seguintes operacións:

1.a Determinarase, de acordo co previsto no
artigo 78 deste regulamento, a base para calcula-lo
tipo de retención.

2.a Determinarase, de acordo co previsto no
artigo 79 deste regulamento, a cota de retención.

3.a Determinarase o tipo de retención na forma
prevista no artigo 80 deste regulamento.

4.a O importe da retención será o resultado de
aplica-lo tipo de retención á contía total das retri-
bucións que se satisfagan ou aboen, excluídos os
atrasos que corresponda imputar a exercicios ante-
riores e tendo en conta as regularizacións que pro-
cedan de acordo co artigo 81 deste regulamento.
Ós atrasos anteriormente citados aplicaráselle-lo
tipo fixo do 15 por cento.»

Artigo trixésimo terceiro. Adición dun novo artigo 77
bis, «Procedemento especial para determina-lo tipo
de retención aplicable a contribuíntes perceptores de
prestacións pasivas», ó Regulamento do imposto
sobre a renda das persoas físicas.

Engádese un novo artigo 77 bis ó Regulamento do
imposto sobre a renda das persoas físicas, aprobado
polo Real decreto 214/1999, do 5 de febreiro, coa
seguinte redacción:

«Artigo 77 bis. Procedemento especial para deter-
mina-lo tipo de retención aplicable a contribuín-
tes perceptores de prestacións pasivas.

1. Os contribuíntes que teñan como únicos ren-
dementos do traballo as prestacións pasivas ás que
se refire o artigo 16.2.a) da Lei do imposto, pode-
ranlle solicitar á Administración tributaria que deter-
mine a contía total das retencións aplicables ós
citados rendementos, de acordo co procedemento

previsto neste artigo, sempre que se cumpran os
seguintes requisitos:

a) Que as prestacións se perciban en forma
de renda.

b) Que o importe íntegro anual non exceda de
22.000 euros.

c) Que procedan de máis dun pagador.
d) Que tódolos pagadores estean obrigados a

practicar retención á conta.

2. A determinación do tipo de retención rea-
lizarase de acordo co seguinte procedemento espe-
cial:

a) O procedemento iniciarase mediante solici-
tude do interesado na que se relacionarán os impor-
tes íntegros das prestacións pasivas que se per-
cibirán ó longo do ano, así como a identificación
dos pagadores. A solicitude irá acompañada do
modelo de comunicación ó pagador da situación
persoal e familiar do perceptor a que se refire o
artigo 82.1 deste regulamento.

A solicitude presentarase durante os meses de
xaneiro e febreiro de cada ano e o seu contido
axustarase ó modelo que se aprobe por resolución
do director xeral da Axencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria, quen establecerá o lugar de pre-
sentación e as condicións en que será posible a
súa presentación por medios telemáticos.

b) Á vista dos datos contidos na solicitude e
na comunicación da situación persoal e familiar,
a Administración tributaria determinará, tendo en
conta a totalidade das prestacións pasivas e de
acordo co disposto nos artigos 77, 78 e 79 deste
regulamento, o importe anual das retencións que
serán practicadas por cada pagador e entregaralle
ó contribuínte, no prazo máximo de dez días, unha
comunicación destinada a cada un dos respectivos
pagadores, na que figurará o dito importe.

O contribuínte deberá dar traslado das citadas
comunicacións a cada un dos pagadores antes do
día 30 de abril, obtendo e conservando constancia
do dito traslado.

No suposto de que, por incumprimento dalgún dos
requisitos anteriormente establecidos, non proceda
a aplicación deste procedemento, a Administración
tributaria comunicaralle a dita circunstancia ó inte-
resado, con expresión das causas que a motivan.

c) Cada un dos pagadores, á vista da comu-
nicación recibida do contribuínte que contén o
importe total das retencións anuais que se van prac-
ticar, e tendo en conta as prestacións xa satisfeitas
e as retencións xa practicadas, deberá determina-lo
tipo de retención aplicable ás prestacións penden-
tes de satisfacer ata a fin do exercicio. O tipo de
retención será o resultado de multiplicar por 100
o cociente obtido de dividi-la diferencia entre as
retencións anuais e as retencións xa practicadas
entre o importe das prestacións pendentes de satis-
facer ata o final do exercicio. O dito tipo de reten-
ción expresarase en números enteiros, redondeán-
dose ó máis próximo. O pagador deberá conserva-la
comunicación da Administración tributaria achega-
da polo contribuínte.

O tipo de retención así determinado non poderá
modificarse no resto do exercicio por nova soli-
citude do contribuínte nin tampouco no caso de
que se produza algunha das circunstancias que,
a teor do disposto no artigo 81 deste regulamento,
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determinan a regularización do tipo de retención.
Non obstante, cando ó longo do período impositivo
se produza un aumento das prestacións que un
mesmo pagador vai satisfacer, de xeito que o seu
importe total supere os 22.000 euros anuais, aquel
calculará o tipo de retención aplicando o proce-
demento xeral do artigo 77 deste regulamento,
practicando a correspondente regularización.

3. O procedemento a que se refiren os epígra-
fes anteriores ten exclusivamente vixencia anual
e será irrevogable polo contribuínte para o exercicio
respecto do que se solicitase, unha vez que dese
traslado ós pagadores da comunicación remitida
pola Administración tributaria.

Non obstante, cada pagador, ó inicio do exercicio
seguinte, aplicará provisionalmente o mesmo tipo
de retención que viñera aplicando ó finaliza-lo exer-
cicio inmediato anterior, salvo renuncia expresa do
contribuínte ante o respectivo pagador, durante os
meses de novembro e decembro.

Unha vez que o contribuínte traslade ó pagador,
de acordo co procedemento e prazos previstos no
epígrafe anterior, a comunicación da Administra-
ción tributaria que conteña o importe anual das
retencións que hai que practicar no exercicio, este
procederá a calcula-lo novo tipo de retención con-
forme o sinalado na alínea c) do epígrafe 2 anterior.

Se no prazo a que se refire a alínea b) do epígra-
fe 2 anterior, o contribuínte non trasladase ó paga-
dor a comunicación da Administración tributaria
citada no parágrafo anterior, este deberá determi-
na-lo tipo de retención que resulte aplicable á pres-
tación por el satisfeita conforme o procedemento
xeral de determinación do tipo de retención con-
siderado no artigo 77 deste regulamento, practi-
cando a correspondente regularización.

4. O límite excluínte da obriga de declarar de
22.000 euros anuais previsto no artigo 79.3.a), pará-
grafo 2.o, da Lei do imposto, non lles resultará apli-
cable ós contribuíntes acollidos ó réxime especial
regulado neste artigo cando se produza algunha das
seguintes circunstancias:

a) Que ó longo do exercicio aumentase o núme-
ro dos pagadores das prestacións pasivas respecto
dos inicialmente comunicados polo contribuínte ó
formula-la súa solicitude de aplicación do réxime
especial.

b) Que o importe das prestacións efectivamen-
te satisfeitas polos pagadores difira do comunicado
inicialmente polo contribuínte ó formula-la súa soli-
citude. Para estes efectos, estimarase que o importe
das prestacións satisfeitas non difire das comuni-
cadas polo contribuínte cando a diferencia entre
ámbalas dúas non supere a contía de 300 euros
anuais.

c) Que durante o exercicio se producise algunha
outra das circunstancias previstas no artigo 81 des-
te regulamento determinantes dun aumento do tipo
de retención.»

Artigo trixésimo cuarto. Modificación do artigo 78,
«Base para calcula-lo tipo de retención», do Regu-
lamento do imposto sobre a renda das persoas físicas.

O epígrafe 3 do artigo 78 do Regulamento do imposto
sobre a renda das persoas físicas, aprobado polo Real
decreto 214/1999, do 5 de febreiro, quedará redactado
como segue:

«3. A contía total das retribucións de traballo,
en diñeiro e en especie, calculadas de acordo co

epígrafe anterior, minorarase nos importes seguin-
tes:

a) Nas reduccións previstas nos artigos 17, epí-
grafes 2 e 3, e 76 bis da Lei do imposto.

b) Nas cotizacións á Seguridade Social, ás
mutualidades xerais obrigatorias de funcionarios,
detraccións por dereitos pasivos e cotizacións a
colexios de orfos ou entidades similares, ás que
se refiren as alíneas a), b) e c) do artigo 18.2 da
Lei do imposto.

c) No importe dos mínimos persoal e por des-
cendentes, sen que sexa de aplicación o mínimo
persoal incrementado a que se refire o artigo
70.2.3.o da Lei do imposto.

Os descendentes computaranse por metade,
excepto cando o contribuínte teña dereito, de forma
exclusiva, á aplicación da totalidade do mínimo
familiar por este concepto.

d) Nas reduccións por rendementos do traba-
llo, prolongación da actividade laboral, mobilidade
xeográfica e discapacidade de traballadores acti-
vos. Para o cómputo das ditas reduccións o pagador
deberá ter en conta, exclusivamente, a contía do
rendemento neto do traballo resultante das mino-
racións previstas nos parágrafos a) e b) anteriores.

e) Nas reduccións por coidado de fillos, idade,
asistencia e discapacidade, excepto a situación de
discapacidade considerada na alínea d) anterior.

Sen prexuízo do disposto no artigo 47 da Lei
do imposto, en relación cos menores acollidos e
cos descendentes adoptados, a idade do perceptor
e dos descendentes e ascendentes que dean derei-
to a minoración entenderase referida á data de
devengo do imposto, aplicando, ademais, as
seguintes especialidades:

1.o O retedor non deberá ter en conta a cir-
cunstancia considerada no artigo 47 quáter.2.a da
Lei do imposto.

2.o Os descendentes computaranse por meta-
de excepto cando o contribuínte teña dereito, de
forma exclusiva, á aplicación da totalidade da
correspondente reducción.

f) No importe que proceda, segundo as seguin-
tes circunstancias:

Cando se trate de contribuíntes que perciban
pensións e haberes pasivos do réxime de Segu-
ridade Social e de Clases Pasivas ou que teñan
máis de dous descendentes que dean dereito á
aplicación do mínimo por descendentes previsto
no artigo 40 ter da Lei do imposto, 600 euros.

Cando sexan prestacións ou subsidios por
desemprego, 1.200 euros.

Estas reduccións son compatibles entre si.

g) Cando o perceptor de rendementos do tra-
ballo estivese obrigado a satisfacer por resolución
xudicial unha pensión compensatoria ó seu
cónxuxe, o importe desta poderá diminuí-la contía
resultante do disposto nos parágrafos anteriores.
Para tal fin, o contribuínte deberá pór en coñece-
mento do seu pagador, na forma prevista no arti-
go 82 deste regulamento, as ditas circunstancias,
achegando testemuño literal total ou parcial da
resolución xudicial determinante da pensión.»
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Artigo trixésimo quinto. Modificación do artigo 79,
«Cota de retención», do Regulamento do imposto
sobre a renda das persoas físicas.

O artigo 79 do Regulamento do imposto sobre a renda
das persoas físicas, aprobado polo Real decreto
214/1999, do 5 de febreiro, quedará redactado como
segue:

«1. Con carácter xeral, a cota de retención
obterase aplicando á base para calcula-lo tipo de
retención, sempre que esta sexa positiva, as por-
centaxes que se indican na seguinte escala:

Resto base para
calcula-lo tipo de

retención
—

Ata euros

Base para calcula-lo
tipo de retención

—
Ata euros

Cota de retención
—

Euros
Porcentaxe

0 0 4.000 15
4.000 600 9.800 24

13.800 2.952 12.000 28
25.800 6.312 19.200 37
45.000 13.416 En adiante 45

2. Cando o perceptor de rendementos do tra-
ballo satisfaga anualidades por alimentos en favor
dos fillos por decisión xudicial, sempre que o seu
importe sexa inferior á base para calcula-lo tipo
de retención, procederá determinar por separado
a parte de cota de retención correspondente ó
importe das ditas anualidades e a que se refire
ó resto da base para calcula-lo tipo de retención.
Para tal fin, o contribuínte deberá pór en coñece-
mento do seu pagador, no xeito previsto no artigo
82 deste regulamento, a dita circunstancia, acom-
pañando testemuño literal total ou parcial da reso-
lución xudicial determinante da anualidade.

3. Cando o contribuínte obteña unha contía
total de retribución, á que se refire o artigo 78.2
deste regulamento, non superior a 22.000 euros
anuais, a cota de retención, calculada de acordo
co previsto nos epígrafes anteriores, terá como lími-
te máximo a menor das dúas seguintes contías:

a) O resultado de aplica-la porcentaxe do 35
por cento á diferencia positiva entre o importe desa
contía e o que corresponda, segundo a súa situa-
ción, dos mínimos excluídos de retención previstos
no artigo 76 deste regulamento.

b) Cando se produzan regularizacións, o resul-
tado de aplica-la porcentaxe do 45 por cento sobre
a contía total das retribucións que se satisfagan
ata final de ano.

4. O límite do 45 por cento anterior aplicarase
a calquera contribuínte.»

Artigo trixésimo sexto. Modificación do artigo 80, «Ti-
po de retención», do Regulamento do imposto sobre
a renda das persoas físicas.

O epígrafe 2 do artigo 80 do Regulamento do imposto
sobre a renda das persoas físicas, aprobado polo Real
decreto 214/1999, do 5 de febreiro, quedará redactado
como segue:

«2. O tipo de retención resultante do disposto
no epígrafe anterior non poderá ser inferior ó 2

por cento cando se trate de contratos ou relacións
de duración inferior ó ano, nin inferior ó 15 por
cento cando os rendementos do traballo se deriven
de relacións laborais especiais de carácter depen-
dente.

Non obstante, non será de aplicación o mínimo
do 15 por cento de retención a que se refire o
parágrafo anterior ós rendementos obtidos polos
penados nas institucións penitenciarias nin ós ren-
dementos derivados de relacións laborais de carác-
ter especial que afecten discapacitados.»

Artigo trixésimo sétimo. Modificación do artigo 81,
«Regularización do tipo de retención», do Regulamen-
to do imposto sobre a renda das persoas físicas.

1. O epígrafe 2 do artigo 81 do Regulamento do
imposto sobre a renda das persoas físicas, aprobado
polo Real decreto 214/1999, do 5 de febreiro, quedará
redactado como segue:

«2. Procederá regulariza-lo tipo de retención nas
seguintes circunstancias:

1.o Se ó concluí-lo período inicialmente previsto nun
contrato ou relación o traballador continuase prestando
os seus servicios ó mesmo empregador ou volvese facelo
dentro do ano natural.

2.o Se con posterioridade á suspensión do cobra-
mento de prestacións por desemprego proseguise o
dereito ou se pasase a percibi-lo subsidio por desem-
prego, dentro do ano natural.

3.o Cando en virtude de normas de carácter xeral
ou da normativa sectorial aplicable, ou como consecuen-
cia do ascenso, promoción ou descenso de categoría
do traballador, e, en xeral, cando se produzan durante
o ano variacións na contía das retribucións ou dos gastos
deducibles que se tivesen en conta para a determinación
do tipo de retención que viña aplicándose ata ese
momento.

4.o Se ó cumpri-los sesenta e cinco anos o traba-
llador continuase ou prolongase a súa actividade laboral.

5.o Se no curso do ano natural o pensionista come-
zase a percibir novas pensións ou haberes pasivos que
se engadisen ás que xa viñese percibindo, ou aumentase
o importe destas últimas.

6.o Cando o traballador traslade a súa residencia
habitual a un novo municipio e resulte aplicable a reduc-
ción por mobilidade xeográfica prevista no artigo 48 des-
te regulamento.

7.o Se no curso do ano natural se producise un
aumento no número de descendentes ou unha variación
nas súas circunstancias, sobreviñese a condición de dis-
capacitado ou aumentase o grao de minusvalidez no
perceptor de rendas de traballo ou nos seus descen-
dentes, sempre que as ditas circunstancias determinasen
unha diminución da base para calcula-lo tipo de reten-
ción.

8.o Cando por resolución xudicial o perceptor de
rendementos do traballo quedase obrigado a satisfacer
unha pensión compensatoria ó seu cónxuxe ou anua-
lidades por alimentos en favor dos fillos, sempre que
o importe destas últimas sexa inferior á base para cal-
cula-lo tipo de retención.

9.o Se no curso do ano natural o cónxuxe do con-
tribuínte obtivera rendas superiores a 1.500 euros
anuais, excluídas as exentas.

10. Cando no curso do ano natural o contribuínte
cambiase a súa residencia habitual de Ceuta ou Melilla,
Navarra ou os territorios históricos do País Vasco ó resto
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do territorio español ou do resto do territorio español
ás cidades de Ceuta ou Melilla, ou cando o contribuínte
adquira a súa condición por cambio de residencia.

11. Se no curso do ano natural se producise unha
variación no número ou as circunstancias dos ascen-
dentes que dese lugar a unha variación na base para
calcula-lo tipo de retención.»

2. O epígrafe 3 do artigo 81 do Regulamento do
imposto sobre a renda das persoas físicas, aprobado
polo Real decreto 214/1999, do 5 de febreiro, quedará
redactado como segue:

«3. A regularización do tipo de retención leva-
rase a cabo do seguinte xeito:

a) Procederase a calcular un novo importe da
retención, de acordo co procedemento establecido
no artigo 77 deste regulamento, tendo en conta
as circunstancias que motivan a regularización.

b) Este novo importe da retención minorarase
na contía das retencións e ingresos á conta prac-
ticados ata ese momento. No suposto de contri-
buíntes que adquiran a súa condición por cambio
de residencia, do novo importe da retención mino-
raranse as retencións e ingresos á conta do imposto
sobre a renda de non residentes practicadas duran-
te o período impositivo no que se produza o cambio
de residencia, así como as cotas satisfeitas por este
imposto devengadas durante o período impositivo
no que se produza o cambio de residencia.

c) O novo tipo de retención obterase multipli-
cando por 100 o cociente obtido de dividi-la dife-
rencia resultante do parágrafo anterior entre a con-
tía total das retribucións ás que se refire o artigo
78.2 deste regulamento que resten ata o final do
ano e expresarase en números enteiros, redondeán-
dose ó máis próximo. Cando a base para calcula-lo
tipo de retención fose cero ou negativa, o tipo de
retención será cero.

Neste caso non procederá restitución das reten-
cións anteriormente practicadas, sen prexuízo de
que o perceptor solicite posteriormente, cando pro-
ceda, a devolución de acordo co previsto na Lei
do imposto.

O disposto neste parágrafo entenderase sen
prexuízo dos mínimos de retención previstos no
artigo 80.2 deste regulamento.»

3. O epígrafe 4 do artigo 81 do Regulamento do
imposto sobre a renda das persoas físicas, aprobado
polo Real decreto 214/1999, do 5 de febreiro, quedará
redactado como segue:

«4. Os novos tipos de retención aplicaranse a
partir da data en que se produzan as variacións
a que se refiren os números 1.o, 2.o, 3.o, 4.o e 5.odo
epígrafe 2 deste artigo e a partir do momento en
que o perceptor dos rendementos do traballo comu-
nique ó pagador as variacións a que se refiren os
números 6.o, 7.o, 8.o, 9.o, 10.o e 11.o do dito epí-
grafe, sempre e cando tales comunicacións se pro-
duzan con, alomenos, cinco días de antelación á
confección das correspondentes nóminas, sen
prexuízo das responsabilidades en que o perceptor
puidese incorrer cando a falta de comunicación das
ditas circunstancias determine a aplicación dun tipo
inferior ó que corresponda, nos termos previstos
no artigo 89 da Lei do imposto.

A regularización a que se refire este artigo pode-
rá realizarse, a opción do pagador, a partir do día

1 dos meses de abril, xullo e outubro, respecto
das variacións que, respectivamente, se producisen
nos trimestres inmediatamente anteriores a estas
datas.»

Artigo trixésimo oitavo. Adición dun novo artigo 82
bis, «Procedemento especial para determina-las reten-
cións e ingresos á conta sobre os rendementos do
traballo no suposto de cambio de residencia», ó Regu-
lamento do imposto sobre a renda das persoas físicas.

Engádese un novo artigo 82 bis ó Regulamento do
imposto sobre a renda das persoas físicas, aprobado
polo Real decreto 214/1999, do 5 de febreiro, coa
seguinte redacción:

«Artigo 82 bis. Procedemento especial para deter-
mina-las retencións e ingresos á conta sobre os
rendementos do traballo no suposto de cambio
de residencia.

1. Os traballadores por conta allea que non
sexan contribuíntes por este imposto, pero que
vaian adquiri-la dita condición como consecuencia
do seu desprazamento a territorio español, pode-
ranlle comunicar á Administración tributaria a dita
circunstancia, mediante o modelo de comunicación
que aprobe o ministro de Facenda, quen estable-
cerá a forma, lugar e prazo para a súa presentación,
así como a documentación que deba achegarse
a este.

Na citada comunicación farase consta-la iden-
tificación do traballador e do pagador dos rende-
mentos do traballo, a data de entrada en territorio
español e a de comezo da prestación do traballo
neste territorio para ese pagador, así como a exis-
tencia de datos obxectivos nesa relación laboral
que fagan previsible que, como consecuencia des-
ta, se produza unha permanencia no territorio espa-
ñol superior a cento oitenta e tres días, contados
desde o comezo da prestación do traballo en terri-
torio español, durante o ano natural en que se pro-
duce o desprazamento ou, no seu defecto, no
seguinte.

2. A Administración tributaria, á vista da comu-
nicación e documentación presentadas, expedirá
ó traballador, se procede, no prazo máximo dos
dez días hábiles seguintes ó de presentación da
comunicación, un documento acreditativo no que
conste a data a partir da cal se practicarán as reten-
cións por este imposto.

3. O traballador entregará ó pagador dos ren-
dementos de traballo un exemplar do documento
expedido pola Administración tributaria, co obxecto
de que este último, para os efectos da práctica
de retencións, o considere contribuínte do imposto
sobre a renda das persoas físicas a partir da data
que se indique neste.

4. Recibido o documento, o obrigado a reter,
atendendo á data indicada, practicará retencións
conforme establece a normativa deste imposto,
aplicando, se é o caso, a regularización prevista
no artigo 81.2.10.o deste regulamento.

5. Cando o interesado non chegue a te-la con-
dición de contribuínte por este imposto no ano do
desprazamento, na súa declaración polo imposto
sobre a renda de non residentes poderá deduci-las
retencións practicadas por conta deste imposto.

Así mesmo, cando resultase de aplicación o pre-
visto no artigo 30 bis da Lei 41/1998, do 9 de
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decembro, do imposto sobre a renda de non resi-
dentes e normas tributarias e o traballador non
adquirise a condición de contribuínte polo imposto
sobre a renda de non residentes no ano do des-
prazamento ó estranxeiro, as retencións e ingresos
á conta polo dito imposto terán a consideración
de pagamentos á conta polo imposto sobre a renda
das persoas físicas.»

Artigo trixésimo noveno. Modificación do artigo 83,
«Importe das retencións sobre rendementos do capi-
tal mobiliario», do Regulamento do imposto sobre a
renda das persoas físicas.

O epígrafe 1 do artigo 83 do Regulamento do imposto
sobre a renda das persoas físicas, aprobado polo Real
decreto 214/1999, do 5 de febreiro, quedará redactado
como segue:

«1. A retención que se vai practicar sobre os
rendementos do capital mobiliario será o resultado
de aplicar á base de retención a porcentaxe do
15 por 100.»

Artigo cuadraxésimo. Modificación do artigo 86, «Ba-
se de retención sobre os rendementos do capital
mobiliario», do Regulamento do imposto sobre a ren-
da das persoas físicas.

O epígrafe 4 do artigo 86 do Regulamento do imposto
sobre a renda das persoas físicas, aprobado polo Real
decreto 214/1999, do 5 de febreiro, quedará redactado
como segue:

«4. Se ós rendementos anteriores lles fosen de
aplicación as reduccións a que se refiren os artigos
24.2 e 76 bis.2 da Lei do imposto, a base de reten-
ción calcularase aplicando sobre a contía íntegra
de tales rendementos as reduccións que resulten
aplicables.»

Artigo cuadraxésimo primeiro. Modificación do arti-
go 88 «Importe das retencións sobre rendementos
de actividades económicas», do Regulamento do
imposto sobre a renda das persoas físicas.

O epígrafe 1 do artigo 88 do Regulamento do imposto
sobre a renda das persoas físicas, aprobado polo Real
decreto 214/1999, do 5 de febreiro, quedará redactado
como segue:

«1. Cando os rendementos sexan contrapres-
tación dunha actividade profesional, aplicarase o
tipo de retención do 15 por cento sobre os ingresos
íntegros satisfeitos.

Non obstante, no caso de contribuíntes que ini-
cien o exercicio de actividades profesionais, o tipo
de retención será do 7 por cento no período impo-
sitivo de inicio de actividades e nos dous seguintes,
sempre e cando non exercesen actividade profe-
sional ningunha no ano anterior á data de inicio
das actividades.

Para a aplicación do tipo de retención previsto
no parágrafo anterior, os contribuíntes deberanlle
comunicar ó pagador dos rendementos a con-
correncia da dita circunstancia, quedando obrigado
o pagador a conserva-la comunicación debidamen-
te asinada.

O tipo de retención será do 7 por cento no caso
de rendementos satisfeitos a:

a) Representantes garantidos de «Tabacalera,
Sociedade Anónima».

b) Recadadores municipais.
c) Axentes de seguros e corredores de seguros

que utilicen os servicios de subaxentes ou cola-
boradores mercantís.

d) Delegados comerciais da entidade pública
empresarial Loterías e Apostas do Estado.

Estas porcentaxes dividiranse por dous cando
os rendementos teñan dereito á deducción na cota
prevista no artigo 55.4 da Lei do imposto.»

Artigo cuadraxésimo segundo. Modificación do arti-
go 89, «Importe das retencións sobre ganancias patri-
moniais derivadas das transmisións ou reembolsa-
mentos de accións e participacións de institucións
de investimento colectivo», do Regulamento do
imposto sobre a renda das persoas físicas.

O artigo 89 do Regulamento do imposto sobre a renda
das persoas físicas, aprobado polo Real decreto
214/1999, do 5 de febreiro, quedará redactado como
segue:

«Artigo 89. Importe das retencións sobre ganan-
cias patrimoniais derivadas das transmisións ou
reembolsamentos de accións e participacións de
institucións de investimento colectivo.

A retención que se vai practicar sobre as ganan-
cias patrimoniais derivadas das transmisións ou
reembolsamentos de accións e participacións de
institucións de investimento colectiva será o resul-
tado de aplicar á base de retención a porcentaxe
do 15 por cento.»

Artigo cuadraxésimo terceiro. Modificación do arti-
go 92, «Importe das retencións sobre premios», do
Regulamento do imposto sobre a renda das persoas
físicas.

O artigo 92 do Regulamento do imposto sobre a renda
das persoas físicas, aprobado polo Real decreto
214/1999, do 5 de febreiro, quedará redactado como
segue:

«Artigo 92. Importe das retencións sobre pre-
mios.

A retención que se vai practicar sobre os premios
en metálico será do 15 por cento do seu importe.»

Artigo cuadraxésimo cuarto. Modificación do arti-
go 94, «Importe das retencións sobre dereitos de
imaxe e outras rendas», do Regulamento do imposto
sobre a renda das persoas físicas.

O epígrafe 2 do artigo 94 do Regulamento do imposto
sobre a renda das persoas físicas, aprobado polo Real
decreto 214/1999, do 5 de febreiro, quedará redactado
como segue:

«2. A retención que se vai practicar sobre os
rendementos dos restantes conceptos previstos no
artigo 70.2.b) deste regulamento, calquera que
sexa a súa cualificación, será o resultado de apli-
ca-lo tipo de retención do 15 por cento sobre os
ingresos íntegros satisfeitos».
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Artigo cuadraxésimo quinto. Modificación do arti-
go 100, «Ingreso á conta sobre dereitos de imaxe»,
do Regulamento do imposto sobre a renda das per-
soas físicas.

O artigo 100 do Regulamento do imposto sobre a
renda das persoas físicas, aprobado polo Real decreto
214/1999, do 5 de febreiro, quedará redactado como
segue:

«Artigo 100. Ingreso á conta sobre dereitos de
imaxe.

A porcentaxe para calcula-lo ingreso á conta que
debe practicarse no suposto considerado polo epí-
grafe 8 do artigo 76 da Lei do imposto, será do
15 por cento.»

Artigo cuadraxésimo sexto. Modificación do arti-
go 101, «Obrigas formais do retedor e do obrigado
a ingresar á conta», do Regulamento do imposto
sobre a renda das persoas físicas.

O epígrafe 2 do artigo 101 do Regulamento do impos-
to sobre a renda das persoas físicas, aprobado polo Real
decreto 214/1999, do 5 de febreiro, quedará redactado
como segue:

«2. O retedor ou obrigado a ingresar á conta
deberá presentar, no mesmo prazo da última decla-
ración de cada ano, un resumo anual das retencións
e ingresos á conta efectuados. Non obstante, no
caso de que o resumo se presente en soporte direc-
tamente lexible polo ordenador ou fose xerado
mediante a utilización, exclusivamente, dos corres-
pondentes módulos de impresión desenvolvidos,
para estes efectos, pola Administración tributaria,
o prazo de presentación será o comprendido entre
o 1 de xaneiro e o 31 de xaneiro do ano seguinte
ó do que corresponde o resumo anual.

Neste resumo, ademais dos seus datos de iden-
tificación, poderá esixirse que conste unha relación
nominativa dos perceptores cos seguintes datos:

a) Nome e apelidos.
b) Número de identificación fiscal.
c) Renda obtida, con indicación da identifica-

ción, descrición e natureza dos conceptos, así como
do exercicio en que a dita renda se devengase,
incluíndo as rendas non sometidas a retención ou
ingreso á conta por razón da súa contía, así como
as axudas de custo exceptuadas de gravame e as
rendas exentas.

d) Reduccións aplicadas de acordo co previsto
nos artigos 17, epígrafes 2 e 3, 24.2 e 76 bis da
Lei do imposto.

e) Gastos deducibles a que se refiren os artigos
18.2 e 24.1.a) da Lei do imposto, a excepción das
cotas satisfeitas a sindicatos e colexios profesionais
e os de defensa xurídica, sempre que fosen dedu-
cidos polo pagador dos rendementos satisfeitos.

f) Circunstancias persoais e familiares e impor-
te das reduccións que fosen tidas en conta polo
pagador para a aplicación da porcentaxe de reten-
ción correspondente.

g) Importe das pensións compensatorias entre
cónxuxes e anualidades por alimentos que se tive-
sen en conta para a práctica das retencións.

h) Retención practicada ou ingreso á conta
efectuado.

i) Cantidades reintegradas ó pagador proce-
dentes de rendas devengadas en exercicios ante-
riores.

Ás mesmas obrigas establecidas nos parágrafos
anteriores estarán suxeitas as entidades domicilia-
das residentes ou representantes en España, que
paguen por conta allea rendas suxeitas a retención
ou que sexan depositarias ou xestionen o cobra-
mento das rendas de valores.»

Disposición adicional única. Información ós tomado-
res dos plans de previsión asegurados.

Sen prexuízo das obrigas de información establecidas
na normativa de seguros privados, mediante resolución
da Dirección Xeral de Seguros e Fondos de Pensións
estableceranse as obrigas de información que as enti-
dades aseguradoras que comercialicen plans de previ-
sión asegurados deberán pór en coñecemento dos toma-
dores, con anterioridade á súa contratación, sobre tipo
de xuro garantido, prazos de cada garantía e gastos
previstos.

Disposición transitoria primeira. Reinvestimento de
beneficios extraordinarios.

Os contribuíntes que, en períodos impositivos inicia-
dos con anterioridade ó 1 de xaneiro de 2002, trans-
mitisen elementos patrimoniais afectos ás actividades
económicas por eles desenvolvidas e optasen por apli-
ca-lo previsto no artigo 21 da Lei 43/1995, do 27 de
decembro, do imposto sobre sociedades, na redacción
vixente ata o 1 de xaneiro de 2002, integrarán o importe
total da ganancia patrimonial de acordo co disposto nos
artigos 36.2 da Lei 40/1998, do 9 de decembro, do
imposto sobre a renda das persoas físicas e outras nor-
mas tributarias, e 40 do Regulamento do imposto sobre
a renda das persoas físicas, aprobado por Real decreto
214/1999, do 5 de febreiro, segundo as redaccións
vixentes ata 1 de xaneiro de 2003.

Disposición transitoria segunda. Prazo de publicación
da Orde de desenvolvemento do réxime de estima-
ción obxectiva do imposto sobre a renda das persoas
físicas e do réxime especial simplificado do imposto
sobre o valor engadido para o ano 2003.

A Orde ministerial pola que se desenvolve para o
ano 2003 o réxime de estimación obxectiva do imposto
sobre a renda das persoas físicas e o réxime especial
simplificado do imposto sobre o valor engadido deberá
publicarse no «Boletín Oficial del Estado», no prazo dun
mes a partir da entrada en vigor deste real decreto.

Disposición transitoria terceira. Prazo de renuncias e
revogacións ós réximes especiais simplificado e da
agricultura, gandería e pesca do imposto sobre o valor
engadido, do réxime de estimación obxectiva e da
modalidade simplificada do réxime de estimación
directa do imposto sobre a renda das persoas físicas
para o ano 2003.

1. O prazo de renuncias, ó que se refiren os artigos
27.1 e 31.1.a) do Regulamento do imposto sobre a renda
das persoas físicas e o artigo 33.2, parágrafo segundo,
do Regulamento do imposto sobre o valor engadido,
así como a revogación destas, que deben producir efec-
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tos para o ano 2003, comprenderá desde o día seguinte
á data de publicación no «Boletín Oficial del Estado»
da Orde ministerial, que desenvolve para o ano 2003
do réxime de estimación obxectiva do imposto sobre
a renda das persoas físicas e o réxime especial sim-
plificado do imposto sobre o valor engadido, ata o 28
de febreiro do ano 2003.

O disposto no parágrafo anterior debe entenderse
sen prexuízo das renuncias previstas no artigo 31.1.b)
do Regulamento do imposto sobre a renda das persoas
físicas e o artigo 33.2, parágrafo terceiro, do Regula-
mento do imposto sobre o valor engadido.

2. As renuncias presentadas, para o ano 2003, ós
réximes especiais simplificado e da agricultura, gandería
e pesca do imposto sobre o valor engadido, ó réxime
de estimación obxectiva ou á modalidade simplificada
do réxime de estimación directa do imposto sobre a
renda das persoas físicas, durante o mes de decembro
de 2002, entenderanse presentadas en período hábil.

Non obstante, os suxeitos pasivos afectados polo dis-
posto no parágrafo anterior, poderán modifica-la súa
opción no prazo previsto no epígrafe 1 anterior.

Disposición transitoria cuarta. Dividendos proceden-
tes de sociedades transparentes.

Non existirá obriga de practicar retención ou ingreso
á conta do imposto sobre a renda das persoas físicas
respecto ós dividendos ou participacións en beneficios
que procedan de períodos impositivos durante os cales
a entidade que os distribúe se atopase en réxime de
transparencia fiscal, de acordo co establecido na dis-
posición transitoria primeira da Lei 46/2002, do 18 de
decembro, de reforma parcial do imposto sobre a renda
das persoas físicas e pola que se modifican as leis dos
impostos sobre sociedades e sobre a renda de non
residentes.

Disposición derradeira primeira. Entrada en vigor.

Este real decreto entrará en vigor o día seguinte ó
da súa publicación oficial e resultará aplicable ós perío-
dos impositivos que se inicien a partir do 1 de xaneiro
de 2003.

Disposición derradeira segunda. Retencións e ingre-
sos á conta sobre os rendementos do traballo satis-
feitos ou aboados durante o mes de xaneiro de 2003.

1. Non obstante o disposto na disposición derra-
deira primeira deste real decreto, as retencións e ingre-
sos á conta que se van practicar sobre os rendementos
do traballo que se satisfagan ou aboen durante o mes
de xaneiro de 2003, correspondentes ó dito mes, e ós
que resulte de aplicación o procedemento xeral de reten-
ción a que se refiren os artigos 75.1.1.o e 77 do Regu-
lamento do imposto sobre a renda das persoas físicas,
deberán realizarse de acordo coas normas de retención
vixentes o 31 de decembro de 2002, e, en particular,
aplicando a escala de retención prevista no artigo 79.1
do Regulamento do imposto para o dito ano.

2. Nos rendementos que se satisfagan ou aboen
a partir do 1 de febreiro de 2003, sempre que non se
trate de rendementos correspondentes ó mes de xaneiro,
o pagador deberá calcula-lo tipo de retención aplicable
de acordo coas normas vixentes a partir do 1 de xaneiro
de 2003, practicándose a regularización deste, se pro-

cede, de acordo co sinalado no Regulamento do imposto
sobre a renda das persoas físicas, nos primeiros ren-
dementos do traballo que se satisfaga ou aboe.

Dado en Madrid o 10 de xaneiro de 2003.
JUAN CARLOS R.

O ministro do Facenda,
CRISTÓBAL MONTORO ROMERO

MINISTERIO DE ECONOMÍA
1050 REAL DECRETO 1430/2002, do 27 de decem-

bro, polo que se aproba o Regulamento de
mutualidades de previsión social. («BOE» 15,
do 17-1-2003.)

As entidades de previsión social estaban reguladas
por unha normativa sectorial, como era a Lei do 6 de
decembro de 1941, diferente da normativa que regulaba
a actividade aseguradora. A Lei 33/1984, do 2 de agos-
to, de ordenación do seguro privado, someteu por pri-
meira vez as mutualidades de previsión social ás dis-
posicións xerais aplicables ás entidades aseguradoras.

A Lei 30/1995, do 8 de novembro, de ordenación
e supervisión dos seguros privados, supuxo a plena incor-
poración das mutualidades de previsión social ó réxime
de entidades aseguradoras, consagrando o seu obxecto
social como exclusivamente asegurador xunto coa posi-
bilidade de outorgar prestacións sociais, atendendo á
especial natureza destas entidades.

A Lei 30/1995 contén a regulación aplicable ás
mutualidades de previsión social, e dedícalle o capítu-
lo VII do título II, artigos 64 a 68, a estas entidades
aseguradoras, así como o artigo 69, disposición adicional
décimo quinta, disposición transitoria quinta e disposi-
cións derradeiras primeira e segunda.

En concreto, o parágrafo terceiro da disposición derra-
deira segunda da mesma lei contempla a necesidade
de desenvolver regulamentariamente todos estes pre-
ceptos nunha norma que regule especificamente as
mutualidades de previsión social.

Este desenvolvemento regulamentario ten por obxec-
to recoller aqueles aspectos específicos das mutualida-
des de previsión social nos que se considera necesario
introducir algunha singularidade derivada das caracte-
rísticas propias deste tipo de entidades, remitíndose nos
aspectos comúns ó Regulamento de ordenación e super-
visión dos seguros privados, aprobado por Real decreto
2486/1998, do 20 de novembro, para evitar reiteracións
innecesarias.

Ademais, tendo en conta o carácter mercantil destas
mutualidades, o regulamento reproduce e remítese a
algúns preceptos da normativa xeral mercantil, que se
consideran aplicables a elas, en particular en relación
cos procesos de constitución deste tipo de entidades
e réxime de funcionamento dos órganos sociais.

Un dos principios básicos da regulación regulamen-
taria, xa establecido na Lei 30/1995, do 8 de novembro,
é o carácter voluntario, independente e complementario
á Seguridade Social obrigatoria deste instrumento de
previsión social, sen prexuízo de que, nos supostos pre-
vistos na disposición adicional décimo quinta da lei, se
estableza a posibilidade de acudir ás mutualidades de
previsión social que teñan establecidas os colexios pro-


