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activo das sociedades e fondos de investimento
inmobiliario non se alleen ata que non transcorre-
sen tres anos desde a súa adquisición, salvo que,
con carácter excepcional, medie autorización expre-
sa da Comisión Nacional do Mercado de Valores.»

Disposición derradeira segunda. Modificación do pun-
to 5 do artigo 26 («O tipo de gravame») da Lei
43/1995, do 27 de decembro, do imposto sobre
sociedades.

Dáselle a seguinte redacción ó punto 5 do artigo 26
da Lei 43/1995, do imposto sobre sociedades:

«5. Tributarán ó tipo do un por cento:
a) As sociedades de investimento de capital

variable reguladas pola Lei de institucións de inves-
timento colectivo, sempre que o número de accio-
nistas requirido sexa, como mínimo, o previsto no
punto cuarto do artigo noveno da devandita lei.

b) Os fondos de investimento de carácter finan-
ceiro previstos na lei mencionada con anteriorida-
de, sempre que o número de partícipes requirido
sexa, como mínimo, o previsto no punto cuarto
do artigo 5 da devandita lei.

c) As sociedades de investimento inmobiliario
e os fondos de investimento inmobiliario regulados
na citada lei, sempre que o número de accionistas
ou partícipes requirido sexa, como mínimo, o pre-
visto nos puntos cuarto dos artigos cinco e nove
da devandita lei e que, co carácter de institucións
de investimento colectivo non financeiras teñan por
obxecto exclusivo o investimento en calquera tipo
de inmoble de natureza urbana para o seu arren-
damento e, ademais, as vivendas, as residencias
estudiantís e as residencias da terceira idade, nos
termos que regulamentariamente se establezan,
representen conxuntamente, polo menos, o 50 por
cento do total do activo.

A aplicación dos tipos de gravame previstos nes-
te punto requirirá que os bens inmobles que inte-
gren o activo das institucións de investimento
colectivo a que se refire o parágrafo anterior non
se alleen ata que non transcorresen tres anos desde
a súa adquisición, salvo que, con carácter excep-
cional, medie autorización expresa da Comisión
Nacional do Mercado de Valores.

d) O fondo de regulación de carácter público
do mercado hipotecario, establecido no artigo 25
da Lei 2/1981, do 25 de marzo, de regulación
do mercado hipotecario.»

Disposición derradeira terceira. Modificación do arti-
go 71 («Tributación das IIC») da Lei 43/1995, do 27
de decembro, do imposto sobre sociedades.

Dáselle a seguinte redacción ó artigo 71 da Lei
43/1995, do 27 de decembro:

«1. As institucións de investimento colectivo
reguladas na Lei de institucións de investimento
colectivo, con excepción das sometidas ó tipo xeral
de gravame, non terán dereito a deducción nin-
gunha da cota nin á exención de rendas na base
impoñible para evita-la dobre imposición interna-
cional. En ningún caso lles resultará de aplicación
o réxime das sociedades patrimoniais previsto nos
artigos 75 a 77 desta lei.

2. Cando o importe dos pagamentos fraccio-
nados, retencións e ingresos á conta practicados
sobre os ingresos supere a contía da cota íntegra,
a Administración tributaria procederá a devolver,
de oficio, o exceso.»

Disposición derradeira cuarta. Títulos competenciais.

Esta lei díctase ó abeiro dos títulos competenciais
previstos no artigo 149.1.6.a e 11.a da Constitución
española.

Disposición derradeira quinta. Habilitación para desen-
volvemento regulamentario.

Habilítase o Goberno para dictar cantas disposicións
sexan necesarias para o desenvolvemento e a execución
desta lei.

Disposición derradeira sexta. Entrada en vigor.

1. Esta lei entrará en vigor ós tres meses da súa
publicación no «Boletín Oficial del Estado».

2. Sen prexuízo do disposto no punto anterior, as
modificacións da Lei 43/1995, do 27 de decembro, do
imposto sobre sociedades, recollidas nas disposicións
derradeiras segunda e terceira desta lei serán de apli-
cación ós períodos impositivos que se inicien a partir
do 1 de xaneiro de 2004.

Por tanto,

Mando a tódolos españois, particulares e autoridades,
que cumpran e fagan cumprir esta lei.

Madrid, 4 de novembro de 2003.

JUAN CARLOS R.

O presidente do Goberno,

JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ

MINISTERIO DE TRABALLO
E ASUNTOS SOCIAIS

20335 C O R R E C C I Ó N d e e r r o s d a O r d e
TAS/2865/2003, do 13 de outubro, pola que
se regula o convenio especial no sistema da
Seguridade Social. («BOE» 265, do 5-11-2003.)

Advertidos erros na Orde TAS/2865/2003, do 13
de outubro, pola que se regula o convenio especial no
sistema da Seguridade Social, publicada no «Boletín Ofi-
cial del Estado», suplemento n.o 13 en lingua galega,
do día 1 de novembro de 2003, transcríbense a seguir
as oportunas rectificacións:

Na páxina 2196, primeira columna, artigo 20, punto
2.1, letra b), onde di: «Unha compañía de seguros debi-
damente autorizada polo Ministerio de Facenda para
operar neste ramo de caución.», debe dicir: «Unha com-
pañía de seguros debidamente autorizada polo Minis-
terio de Economía para operar neste ramo de caución.»

Na páxina 2196, segunda columna, artigo 20, punto
2.2, sétima e oitava liñas, onde di: «...autorizada polo
Ministerio de Facenda para operar no ramo correspon-
dente.», debe dicir: «...autorizada polo Ministerio de Eco-
nomía para operar no ramo correspondente.».


