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A infracción prevista neste punto será grave.
A sanción consistirá en multa pecuniaria fixa de

30 euros por cada unha das facturas emitidas sen
facer consta-la condición de comerciante retallista.

3. Constitúe infracción tributaria a obtención,
mediante acción ou omisión culposa ou dolosa,
dunha incorrecta repercusión do imposto, sempre
e cando o destinatario dela non teña dereito á
deducción total das cotas soportadas.

Serán suxeitos infractores as persoas ou enti-
dades destinatarias das referidas operacións que
sexan responsables da acción ou omisión a que
se refire o parágrafo anterior.

A infracción prevista neste punto será grave.
A sanción consistirá en multa pecuniaria pro-

porcional do 50 por cento do beneficio indebida-
mente obtido.

4. Constitúe infracción tributaria a repercusión
improcedente en factura por persoas que non sexan
suxeitos pasivos do imposto, de cotas impositivas
sen que se procedese ó ingreso delas.

Igualmente, constitúe infracción tributaria a
repercusión por parte de suxeitos pasivos do impos-
to de cotas impositivas a un tipo superior ó legal-
mente establecido e que non lles fosen devoltas
ós que as soportaron nin declaradas nos prazos
de presentación das declaracións-liquidacións do
imposto. A sanción derivada da comisión desta
infracción será compatible coa que proceda por
aplicación do artigo 191 da Lei xeral tributaria.

A infracción prevista neste punto será grave.
A sanción consistirá en multa pecuniaria pro-

porcional do 100 por cento das cotas indebida-
mente repercutidas, cun mínimo de 300 euros por
cada factura ou documento substitutivo en que se
produza a infracción. Cando se trate de suxeitos
pasivos do imposto, a base da sanción consistirá
na diferencia entre a cota derivada da aplicación
do tipo impositivo legalmente aplicable e o inde-
bidamente repercutido.

5. Constitúe infracción tributaria a non consig-
nación na autoliquidación a presentar polo período
correspondente das cotas de que sexa suxeito pasi-
vo o destinatario das operacións conforme o pun-
to 2.o do número 1 do artigo 19 desta lei e o punto 2
do artigo 25 da Lei 19/1994.

A infracción prevista neste punto será grave.
A sanción consistirá en multa pecuniaria pro-

porcional do 75 por cento da cota tributaria corres-
pondente ás operacións non consignadas na auto-
liquidación.

A sanción imposta de acordo co previsto neste
punto reducirase conforme o disposto no punto 1
do artigo 188 da Lei xeral tributaria.

6. Constitúe infracción tributaria retira-los bens
importados sen que a Administración tributaria
canaria autorizase previamente o seu levantamento
nos termos previstos regulamentariamente así
como dispor dos bens sen a preceptiva autorización
antes de que os servicios da Administración tri-
butaria canaria procedesen ó seu recoñecemento
físico ou extracción de mostras, no caso de que
os devanditos servicios lle comunicasen ó impor-
tador ou á persoa que actúe pola súa conta a inten-
ción de efectua-las referidas operacións.

A infracción prevista neste punto será grave.
A sanción consistirá en multa pecuniaria fixa de

600 euros.
7. Constitúe infracción tributaria desprazar do

lugar en que se encontren os bens importados en
relación ós cales non se concedese o seu levan-
tamento, ou manipulalos sen a preceptiva autori-
zación.

A infracción prevista neste punto será grave.
A sanción consistirá en multa pecuniaria fixa de

1.000 euros.
8. Constitúe infracción tributaria o incumpri-

mento dos requisitos, condicións e obrigas, pre-
vistos para a autorización e o funcionamento dos
réximes especiais, así como dos relativos ás zonas,
depósitos francos ou outros depósitos autorizados.

A infracción prevista neste punto será grave.
A sanción consistirá en multa pecuniaria fixa de

3.000 euros.»

Disposición derradeira novena. Habilitación normativa.

O Goberno dictará cantas disposicións sexan nece-
sarias para o desenvolvemento e aplicación desta lei.

Disposición derradeira décima. Desenvolvemento nor-
mativo de actuacións e procedementos por medios
electrónicos, informáticos e telemáticos e relativos
a medios de autenticación.

No ámbito de competencias do Estado, o ministro
de Facenda poderá dicta-las correspondentes normas
de desenvolvemento aplicables ás actuacións e proce-
dementos tributarios que se realicen por medios elec-
trónicos, informáticos ou telemáticos e ás relacionadas
cos medios de autenticación utilizados pola Administra-
ción tributaria.

Disposición derradeira décimo primeira. Entrada en
vigor.

Esta lei entrará en vigor o 1 de xullo de 2004 agás
o punto 2 da disposición transitoria cuarta, que entrará
en vigor ó día seguinte da publicación desta lei no «Bo-
letín Oficial del Estado».

Por tanto,
Mando a tódolos españois, particulares e autoridades,

que cumpran e fagan cumprir esta lei.
Madrid, 17 de decembro de 2003.

JUAN CARLOS R.

O presidente do Goberno,
JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ

MINISTERIO DO INTERIOR
23188 CORRECCIÓN de erros do Real decreto

1295/2003, do 17 de outubro, polo que se
aproba o Regulamento regulador das escolas
particulares de conductores. («BOE» 302,
do 18-12-2003.)

Advertidos erros no Real decreto 1295/2003, do 17
de outubro, polo que se aproba o Regulamento regulador
das escolas particulares de conductores, publicado no
«Boletín Oficial del Estado», suplemento número 13 en
lingua galega, do 1 de novembro de 2003, procédese
a efectua-las oportunas rectificacións:

Na páxina 2248, segunda columna, artigo 36, na liña
terceira, onde figura a expresión «ou anulabilidade», debe
dicir: «ou lesividade».

Na páxina 2248, segunda columna, artigo 37, no
seu título, onde figura a expresión «ou anulabilidade»,
debe dicir: «ou lesividade».
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FASCÍCULO SEGUNDO

XEFATURA DO ESTADO

23399 LEI 59/2003, do 19 de decembro, de sinatura
electrónica. («BOE» 304, do 20-12-2003.)

JUAN CARLOS I

REI DE ESPAÑA

Saiban tódolos que a viren e a entenderen que as
Cortes Xerais aprobaron e eu sanciono a seguinte lei.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I

O Real decreto lei 14/1999, do 17 de setembro,
sobre sinatura electrónica, foi aprobado co obxectivo
de fomenta-la rápida incorporación das novas tecno-
loxías de seguridade das comunicacións electrónicas na
actividade das empresas, os cidadáns e as administra-
cións públicas. Deste modo, coadxuvábase a potencia-lo
crecemento e a competitividade da economía española
mediante o rápido establecemento dun marco xurídico
para a utilización dunha ferramenta que achega con-


