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tàries, per l’article 1 d’esta llei, serà aplicable als ren-
diments meritats des del dia 1 d’octubre de 1999.

A estos efectes, la quantia del salari mitjà corres-
ponent a 1999 serà 2.500.000 pessetes.

Disposició derogatòria primera. Derogació normativa.

Queden derogades totes les disposicions d’igual o
inferior rang que s’oposen al que establix la present llei.

Disposició derogatòria segona. Derogació de la dispo-
sició transitòria vint-i-dos, de la Llei 66/1997, de 30
de desembre, de Mesures Fiscals, Administratives i
de l’Orde Social.

A partir de l’entrada en vigor de la present llei, queda
derogada la disposició transitòria vint-i-dos de la Llei 66/-
1997, de 30 de desembre, de Mesures Fiscals, Admi-
nistratives i de l’Orde Social, publicada en el «Boletín
Oficial del Estado» del dia 31 de desembre, de manera
que, a les subvencions que no integren la base imposable
de l’Impost sobre el Valor Afegit, acordades abans de
l’1 de gener de 1998 i percebudes a partir de la data
d’entrada en vigor de la present llei, els seran d’aplicació
les normes contingudes en els articles 102, apartat u,
104, apartats u i dos, i 106, apartat u, de la Llei 37/1992,
de 28 de desembre, de l’Impost sobre el Valor Afegit.

Disposició final primera. Desplegament reglamentari.

Es faculta el Govern per a dictar totes les disposicions
que siguen necessàries per al desplegament i l’execució
de la present llei.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

La present llei entrarà en vigor el dia 1 de gener
de l’any 2000.

Per tant, mane a tots els espanyols, particulars i auto-
ritats, que complisquen esta llei i que la facen complir.

Madrid, 29 de desembre de 1999.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,

JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ

(Esta llei s’hi inclou tenint en compte la correcció d’errates publicada

en el «Boletín Oficial del Estado» número 54, amb data 3 de març del 2000.)

MINISTERI D’ECONOMIA I HISENDA

24789 REIAL DECRET 1968/1999, de 23 de desem-
bre, pel qual es modifiquen determinats arti-
cles del Reglament de l’Impost sobre la Renda
de les Persones Físiques, de l’Impost sobre
la Renda de no Residents i del Reglament de
Plans i Fons de Pensions, en matèria de dietes,
obligació de declarar, pagaments a compte
i obligacions d’informació. («BOE» 312,
de 30-12-1999, i «BOE» 17, de 20-1-2000.)

El present reial decret porta a terme la modificació
de determinats preceptes dels reglaments de l’Impost
sobre la Renda de les Persones Físiques, de l’Impost

sobre la Renda de no Residents i del Reglament de Plans
i Fons de Pensions, en matèries relatives al règim de
retencions a compte i determinades obligacions d’infor-
mació. Així mateix, en l’Impost sobre la Renda de les
Persones Físiques es desplega l’obligació de declarar,
i es fixen nous terminis per al desplegament del règim
d’estimació objectiva i per a la realització de les renúncies
i revocacions a la modalitat simplificada de l’estimació
directa i a l’estimació objectiva.

El capítol I arreplega les modificacions en el Regla-
ment de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

L’article 1 actualitza l’import exonerat de gravamen
corresponent a gastos de manutenció quan es produïx
un desplaçament amb pernocta en territori estranger.

L’article 2 dóna una nova redacció a l’article 48 del
Reglament de l’Impost, amb la finalitat d’incorporar en
este precepte el límit màxim de rendes per a l’aplicació
del mínim familiar per ascendents discapacitats.

L’article 3 desplega l’obligació de declarar, d’acord
amb les remissions al desplegament reglamentari que
arreplega l’article 79 de la Llei de l’Impost i, en con-
seqüència, es deroga la disposició transitòria sèptima
de l’anterior text reglamentari, atés que el nou text resul-
tarà també aplicable a les declaracions corresponents
al període impositiu de 1999.

L’article 4 afig, en l’apartat 3 de l’article 66 del Regla-
ment de l’Impost, relatiu a les obligacions d’informació
de les entitats gestores d’institucions d’inversió col·lec-
tiva, que esta obligació s’entén complida amb el resum
anual de retencions que han de presentar les mateixes
entitats en què conste idèntica informació, amb l’objecte
d’alleugerir càrregues formals a estes; així mateix, afig,
dins de l’article 66 del Reglament de l’Impost, obligacions
d’informació sobre els perceptors dels premis que gau-
dixen d’exempció d’acord amb el que preveu l’article
7.ñ) de la Llei de l’Impost, amb l’objecte de facilitar un
adequat control d’estes rendes exemptes.

L’article 5 afig a les rendes sotmeses a retenció o
ingrés a compte els rendiments d’activitats forestals, atés
que estes entraran en el 2000 en l’àmbit d’aplicació
del règim d’estimació objectiva.

L’article 6 modifica el paràgraf d) de l’apartat 2 de
l’article 71 del Reglament de l’Impost, suprimint l’apar-
tat 2 que arreplegava l’obligació de retenció a càrrec
de les entitats depositàries de societats d’inversió mobi-
liària de capital variable, amb la qual cosa, en el cas
de transmissió o reembossament de les accions d’estes
serà el soci o partícip qui haja d’efectuar un pagament
a compte, de la mateixa manera que succeïx en les socie-
tats d’inversió mobiliària de capital fix.

L’article 7 modifica el tipus de retenció aplicable als
rendiments del treball derivats d’impartir cursos, con-
ferències, col·loquis, seminaris i semblants o derivats de
l’elaboració d’obres literàries, artístiques o científiques,
sempre que se cedisca el dret a la seua explotació, per
a la seua equiparació amb el tipus de retenció aplicable
amb caràcter general als rendiments d’activitats profes-
sionals.

L’article 8 modifica l’apartat 2 de l’article 78 del Regla-
ment de l’Impost, amb l’objecte de suprimir les regles
especials de quantificació de l’import de les retribucions
per al càlcul del tipus de retenció corresponent als tri-
pulants d’embarcacions de pesca les retribucions de les
quals consistisquen, totalment o parcialment, en una par-
ticipació en el valor de la pesca capturada, atés que
esta regla impedia l’adequació del tipus de retenció apli-
cable a estos contribuents a qui correspondria d’acord
amb els rendiments realment percebuts al llarg de l’exer-
cici.

L’article 9 adapta el sistema de càlcul de les reten-
cions previst en l’article 79, apartat 1, del reglament
als tipus de les noves tarifes arreplegades en el Projecte
de Llei de Pressupostos per a l’any 2000.



Suplement núm. 1 Dilluns 30 d’abril 2001 99

L’article 10 reduïx fins al 18 per 100 el tipus mínim
de retenció aplicable a les relacions laborals especials
de caràcter dependent, per a la seua equiparació amb
el tipus de retenció aplicable amb caràcter general als
rendiments professionals.

L’article 11 establix una retenció del 18 per 100 per
a tots els rendiments del capital mobiliari.

L’article 12 rebaixa amb caràcter general al 18 per
100 el tipus de retenció a compte sobre els rendiments
derivats d’activitats professionals, i al 9 per 100 per a
aquells que inicien activitat, amb l’objecte d’aconseguir
una major adequació de les retencions a la quota final.

L’article 13 reduïx fins al 18 per 100 el tipus de
retenció aplicable als premis qualificables com a guanys
patrimonials.

L’article 14 reduïx fins al 18 per 100 el tipus de
retenció aplicable als rendiments previstos en l’article
70.2.b) del Reglament de l’Impost, amb excepció dels
derivats de la cessió dels drets d’imatge, per als quals
es manté el 20 per 100.

Així mateix, s’establixen unes normes específiques
per als rendiments d’activitats forestals, ja que van a
incorporar-se al règim d’estimació objectiva, de manera
semblant a les agrícoles i ramaderes. En l’article 12 se’ls
imposa un tipus de retenció del 2 per 100; en l’arti-
cle 15, se’ls exonera de l’obligació d’efectuar pagaments
fraccionat quan en l’any natural anterior, almenys, el 70
per 100 dels ingressos de l’activitat hagen suportat reten-
ció o ingrés a compte i, en l’article 16, es modifica l’arti-
cle 103 del Reglament de l’Impost, com a conseqüència
de les anteriors modificacions.

El capítol II, integrat pels articles 17 a 20, modifica
l’apartat 2 dels articles 60, 62 i 72 i de la disposició
addicional del Reglament de Plans i Fons de Pensions,
establint un nou termini per a la presentació de les decla-
racions anuals que han de formular les entitats gestores
de fons de pensions, els promotors de plans de pensions,
les empreses o entitats acollides a sistemes alternatius
de previsió social i les mutualitats de previsió social.

El capítol III conté un únic article, el 21, pel qual
s’afig un nou apartat a l’article 14 del Reglament de
l’Impost sobre la Renda de no Residents, amb l’objecte
de possibilitar el desplegament del procediment aplica-
ble a aquells supòsits en què els rendiments derivats
de l’emissió de valors negociables queden exonerats de
retenció o procedix la pràctica d’un tipus de retenció
diferent del general.

La disposició transitòria primera determina els con-
tribuents, que exercixen activitats forestals, exclosos de
realitzar pagaments fraccionats durant l’any 2000.

La disposició transitòria segona fixa un nou termini
per a la publicació de l’orde de desplegament del règim
d’estimació objectiva de l’Impost sobre la Renda de les
Persones Físiques i del Règim Especial Simplificat de
l’Impost sobre el Valor Afegit per a l’any 2000. Per este
motiu, la disposició transitòria tercera establix així mateix
un nou termini per a les renúncies i revocacions als citats
règims, així com al règim especial de l’agricultura, rama-
deria i pesca de l’Impost sobre el Valor Afegit i a la
modalitat simplificada del règim d’estimació directa de
l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques per
al mateix any.

La disposició derogatòria deroga la disposició tran-
sitòria sèptima del Reglament de l’Impost sobre la Renda
de les Persones Físiques, atés que el nou text de l’arti-
cle 59 d’este, relatiu a l’obligació de declarar, resultarà
també aplicable a les declaracions corresponents al
període impositiu de 1999.

Finalment, la disposició final única preveu l’entrada
en vigor del present reial decret el dia 1 de gener de
l’any 2000, excepte les modificacions realitzades en els
articles 48 i 59 del Reglament de l’Impost sobre la Renda

de les Persones Físiques, que seran d’aplicació als perío-
des impositius iniciats des d’1 de gener de 1999.

En virtut d’això, a proposta del vicepresident segon
del Govern i ministre d’Economia i Hisenda, d’acord amb
el Consell d’Estat i després de la deliberació del Consell
de Ministres en la seua reunió del dia 23 de desembre
de 1999,

D I S P O S E :

CAPÍTOL I

Modificació del Reglament de l’Impost
sobre la Renda de les Persones Físiques

Article primer. Modificació de l’apartat A.3.a).1r de l’ar-
ticle 8 del Reglament de l’Impost sobre la Renda de
les Persones Físiques.

L’apartat A.3.a).1r de l’article 8 del Reglament de l’Im-
post sobre la Renda de les Persones Físiques, aprovat
per l’article únic del Reial Decret 214/1999, de 5 de
febrer, quedarà redactat com seguix:

«a) Es considerarà com a assignacions per a
gastos normals de manutenció i estada en hotels,
restaurants i la resta d’establiments d’hoteleria,
exclusivament les següents:

1r. Quan s’haja pernoctat en un municipi distint
del lloc de treball habitual i del que constituïsca
la residència del perceptor, les següents:

Per gastos d’estada, els imports que es justifi-
quen.

Per gastos de manutenció, 8.300 pessetes dià-
ries, si corresponen a desplaçament dins del terri-
tori espanyol, o 15.200 pessetes diàries, si corres-
ponen a desplaçaments a territori estranger.»

Article segon. Modificació de l’article 48 del Regla-
ment de l’Impost sobre la Renda de les Persones
Físiques.

L’article 48 del Reglament de l’Impost sobre la Renda
de les Persones Físiques, aprovat per l’article únic del
Reial Decret 214/1999, de 5 de febrer, quedarà redactat
com seguix:

«Article 48. Límit de rendes anuals que permeten
l’aplicació del mínim familiar.

1. La quantia de renda anual màxima que per-
met l’aplicació del mínim familiar per descendents,
inclosos els discapacitats a què es referixen els
paràgrafs b) i c) de l’article 40.3.1r de la Llei de
l’Impost, serà d’1.000.000 de pessetes, incloses
les exemptes.

2. La quantia de renda anual màxima que per-
met l’aplicació del mínim familiar per ascendents
discapacitats, a què es referix el paràgraf c) de l’ar-
ticle 40.3.1r de la Llei de l’Impost, serà d’1.000.000
de pessetes, incloses les exemptes.

3. La quantia de la renda anual màxima, a què
es referix l’article 40.3.3r de la Llei de l’Impost,
que permet traslladar el dret a l’aplicació dels
mínims familiars dels parents de grau més pròxim
als del següent grau, serà d’1.000.000 de pessetes,
incloses les exemptes.»
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Article tercer. Modificació de l’article 59 del Regla-
ment de l’Impost sobre la Renda de les Persones
Físiques.

L’article 59 del Reglament de l’Impost sobre la Renda
de les Persones Físiques, aprovat per l’article únic del
Reial Decret 214/1999, de 5 de febrer, quedarà redactat
com seguix:

«Article 59. Obligació de declarar.

1. Els contribuents estaran obligats a presentar
i subscriure una declaració per este Impost, en els
termes previstos en l’article 79 de la Llei de l’Impost.
A l’efecte del que disposa l’apartat 4 d’este article,
estaran obligats a declarar en tot cas els contri-
buents que tinguen dret a deducció per inversió
en vivenda, per doble imposició internacional o que
realitzen aportacions a Plans de Pensions o Mutua-
litats de Previsió Social, que reduïsquen la base
imposable, quan exerciten este dret.

2. No obstant, sense perjuí del que disposa l’a-
partat anterior i en l’article 62 d’este Reglament,
no hauran de declarar els contribuents que obtin-
guen rendes procedents exclusivament de les fonts
següents:

a) Rendiments del treball, amb el límit de
3.500.000 pessetes brutes anuals en tributació
individual o conjunta. Este límit serà d’1.250.000
pessetes per als contribuents que perceben ren-
diments del treball procedents de més d’un paga-
dor, que perceben pensions compensatòries rebu-
des del cònjuge o anualitats per aliments diferents
de les previstes en l’article 7, paràgraf k), de la
Llei de l’Impost i, en general, quan el pagador dels
rendiments del treball no estiga obligat a retindre
d’acord amb el que preveu l’article 71 d’este Regla-
ment.

b) Rendiments del capital mobiliaris i guanys
patrimonials sotmesos a retenció o ingrés a comp-
te, i subvencions per a l’adquisició de vivendes de
protecció oficial o de preu taxat que no superen
les 50.000 pessetes anuals, amb el límit conjunt
de 250.000 pessetes anuals.

c) Rendes immobiliàries imputades a què es
referix l’article 71 de la Llei de l’Impost, amb el
límit de 50.000 pessetes anuals, sempre que estes
rendes procedisquen d’un únic immoble.

3. La presentació de la declaració, en els supò-
sits en què hi haja obligació d’efectuar-la, serà
necessària per a obtindre devolucions per raó dels
pagaments a compte efectuat.

4. Els models de declaració s’aprovaran pel
ministre d’Economia i Hisenda, que establirà la for-
ma i els terminis de la seua presentació, així com
els supòsits i condicions de presentació de les
declaracions per mitjans telemàtics.

El ministre d’Economia i Hisenda podrà establir,
per raons fundades, terminis especials de decla-
ració per a una classe determinada dels contri-
buents o per a aquelles zones territorials que s’as-
senyalen.

Els contribuents hauran d’omplir la totalitat de
les dades contingudes en les declaracions que els
afecten, i presentar-les acompanyades dels docu-
ments i justificants que s’establisquen, en els llocs
i terminis que determine el ministre d’Economia
i Hisenda.

5. En cas d’optar per tributar conjuntament, la
declaració serà subscrita i presentada pels mem-

bres de la unitat familiar majors d’edat, que actua-
ran en representació dels fills integrats en esta,
en els termes de l’article 44 de la Llei 230/1963,
de 28 de desembre, General Tributària.»

Article quart. Modificació de l’article 66 del Reglament
de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

L’article 66 del Reglament de l’Impost sobre la Renda
de les Persones Físiques, aprovat per l’article únic del
Reial Decret 214/1999, de 5 de febrer, quedarà redactat
com seguix:

«Article 66. Altres obligacions formals d’informa-
ció.

1. Les entitats que concedisquen préstecs
hipotecaris per a l’adquisició de vivendes hauran
de presentar en els trenta primers dies naturals
del mes de gener de l’any immediat següent, una
declaració informativa d’estos préstecs, amb iden-
tificació, amb el nom i els cognoms i el número
d’identificació fiscal, dels seus prestataris, l’import
total del préstec, les quantitats que estos hagen
satisfet en l’exercici en concepte d’interessos i d’a-
mortització del capital i indicació de l’any de cons-
titució del préstec i del període de duració d’este.

2. Les entitats perceptores de donatius que
donen dret a deducció per este Impost hauran de
presentar, en els trenta primers dies naturals del
mes de gener de l’any immediat següent, una decla-
ració informativa de donacions, en la qual, a més
de les seues dades d’identificació i de la indicació
de si es troben o no acollides al règim de deduc-
cions establit per la Llei 30/1994, de 24 de novem-
bre, de Fundacions i d’Incentius Fiscals a la Par-
ticipació Privada en activitats d’Interés General,
podrà exigir-se que consten les següents dades
referides als donants:

a) Nom i cognoms.
b) Número d’identificació fiscal.
c) Import del donatiu.
d) Inclusió o no del donatiu en les activitats

o programes prioritaris de mecenatge que s’asse-
nyalen per Llei de Pressupostos Generals de l’Estat.

3. Les entitats gestores d’Institucions d’Inver-
sió Col·lectiva hauran de presentar, en els trenta
primers dies naturals del mes de gener de l’any
immediat següent, una declaració informativa de
les alienacions d’accions o participacions portades
a terme pels socis o partícips, podent exigir-se que
hi consten les dades següents:

a) Nom i cognoms i número d’identificació fis-
cal del soci o partícip.

b) Valor d’adquisició i d’alienació de les accions
o participacions.

c) Període de permanència de les accions o
participacions en poder del soci o partícip.

Esta obligació s’entendrà complida amb la pre-
sentació del resum anual a què es referix l’arti-
cle 101.2 d’este Reglament, sempre que hi conste
la informació prevista en les lletres anteriors.

4. L’Organisme Nacional de Loteries i Apostes
de l’Estat, les comunitats autònomes, la Creu Roja
i l’Organització Nacional de Cegos hauran de pre-
sentar, en els trenta primers dies naturals del mes
de gener de l’any immediat següent, una declaració
informativa dels premis que hagen satisfet exempts
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de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques,
en la qual, a més de les seues dades identificadores,
podrà exigir-se que hi conste la identificació, amb
el nom i els cognoms i el número d’identificació
fiscal, dels perceptors, així com l’import o valor dels
premis rebuts per estos que excedisquen la quantia
que a estos efectes fixe el ministre d’Economia i
Hisenda.

5. Les declaracions informatives a què es refe-
rixen els apartats anteriors s’efectuaran en la forma
i lloc que determine el ministre d’Economia i Hisen-
da, el qual podrà determinar el procediment i les
condicions en què procedisca la seua presentació
en suport directament llegible per ordinador o per
mitjans telemàtics.»

Article quint. Modificació de l’apartat 1 de l’article 70
del Reglament de l’Impost sobre la Renda de les Per-
sones Físiques.

L’apartat 1 de l’article 70 del Reglament de l’Impost
sobre la Renda de les Persones Físiques, aprovat per
l’article únic del Reial Decret 214/1999, de 5 de febrer,
quedarà redactat com seguix:

«1. Estaran subjectes a retenció o ingrés a
compte les rendes següents:

a) Els rendiments del treball.
b) Els rendiments del capital mobiliari.
c) Els rendiments de les següents activitats

econòmiques:

Els rendiments d’activitats professionals.
Els rendiments d’activitats agrícoles i ramaderes.
Els rendiments d’activitats forestals.

d) Els guanys patrimonials obtinguts com a
conseqüència de les transmissions o reembossa-
ments d’accions i participacions representatives del
capital o patrimoni de les institucions d’inversió
col·lectiva.»

Article sext. Modificació del paràgraf d) de l’apar-
tat 2 de l’article 71 del Reglament de l’Impost sobre
la Renda de les Persones Físiques.

El paràgraf d) de l’apartat 2 de l’article 71 del Regla-
ment de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques,
aprovat per l’article únic del Reial Decret 214/1999,
de 5 de febrer, quedarà redactat com seguix:

«d) En les transmissions o reembossaments
d’accions o participacions representatives del capi-
tal o patrimoni de les institucions d’inversió col·lec-
tiva, hauran de practicar retenció o ingrés a compte
les següents persones o entitats:

1r. En el cas de reembossament de les par-
ticipacions de fons d’inversió, les societats gestores.

2n. En el cas d’institucions d’inversió col·lectiva
domiciliades en l’estranger, les entitats comercia-
litzadores o els intermediaris facultats per a la
comercialització de les accions o participacions d’a-
quelles i, subsidiàriament, l’entitat o entitats
encarregades de la col·locació o distribució dels
valors entre els potencials subscriptors, quan efec-
tuen el reembossament.

3r. En els supòsits en què no procedisca la
pràctica de retenció conforme als apartats ante-
riors, estarà obligat a efectuar un pagament a comp-
te el soci o partícip que efectue la transmissió o
obtinga el reembossament. El mencionat pagament

a compte s’efectuarà d’acord amb les normes con-
tingudes en els articles 89, 90 i 91 d’este Regla-
ment.»

Article sèptim. Modificació de l’apartat 1 de l’arti-
cle 75 del Reglament de l’Impost sobre la Renda de
les Persones Físiques.

L’apartat 1 de l’article 75 del Reglament de l’Impost
sobre la Renda de les Persones Físiques, aprovat per
l’article únic del Reial Decret 214/1999, de 5 de febrer,
quedarà redactat com seguix:

«1. La retenció a practicar sobre els rendiments
del treball serà el resultat d’aplicar a la quantia total
de les retribucions que se satisfacen o abonen, el
tipus de retenció que corresponga dels següents:

1r. Amb caràcter general, el tipus de retenció
que resulte segons l’article 80 d’este Reglament.

2n. El 40 per 100 per a les retribucions que es
perceben per la condició d’administradors i mem-
bres dels consells d’administració, de les juntes que
actuen en representació seua i la resta de membres
d’altres òrgans representatius.

3r. El 18 per 100 per als rendiments derivats
d’impartir cursos, conferències, col·loquis, semina-
ris i semblants, o derivats de l’elaboració d’obres
literàries, artístiques o científiques, sempre que se’n
cedisca el dret a la seua explotació.»

Article octau. Modificació de l’apartat 2 de l’article 78
del Reglament de l’Impost sobre la Renda de les Per-
sones Físiques.

L’apartat 2 de l’article 78 del Reglament de l’Impost
sobre la Renda de les Persones Físiques, aprovat per
l’article únic del Reial Decret 214/1999, de 5 de febrer,
quedarà redactat com seguix:

«2. La quantia total de les retribucions del tre-
ball es calcularà d’acord amb les regles següents:

1a. Regla general: Amb caràcter general, es
prendrà la quantia total, dinerària o en espècie, que
d’acord amb les normes o estipulacions contrac-
tuals aplicables i la resta de circumstàncies pre-
visibles, vaja normalment a percebre el contribuent
l’any natural, a excepció de les contribucions
empresarials als plans de pensions i a les mutua-
litats de previsió social que reduïsquen la base
imposable del contribuent, així com als retards que
corresponga imputar a exercicis anteriors. A estos
efectes, les retribucions en espècie es computaran
pel seu valor, determinat d’acord amb el que esta-
blix l’article 44 de la Llei de l’Impost, sense inclou-
re-hi l’import de l’ingrés a compte.

La quantia total anual inclourà tant les retribu-
cions fixes com les variables previsibles. L’import
d’estes últimes no podrà ser inferior al de les obtin-
gudes durant l’any anterior, llevat que concórre-
guen circumstàncies que permeten acreditar de
manera objectiva un import inferior.

2a. Regla específica: Quan es tracte de treba-
lladors manuals que perceben les seues retribu-
cions per peonades o jornals diaris, conseqüència
d’una relació esporàdica i diària amb l’empleador,
es prendrà com a quantia de les retribucions el
resultat de multiplicar per 100 l’import de la peo-
nada o jornal diari.»
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Article nové. Modificació de l’apartat 1 de l’article 79
del Reglament de l’Impost sobre la Renda de les Per-
sones Físiques.

L’apartat 1 de l’article 79 del Reglament de l’Impost
sobre la Renda de les Persones Físiques, aprovat per
l’article únic del Reial Decret 214/1999, de 5 de febrer,
quedarà redactat com seguix:

«1. Amb caràcter general, la quota de retenció
s’obtindrà aplicant a la base per a calcular el tipus
de retenció, sempre que esta siga positiva, els per-
centatges que s’indiquen en l’escala següent:

Resta base

per a calcular el tipus

de retenció

—

Fins a pessetes

Base per a calcular

el tipus de retenció

—

Fins a pessetes

Quota de retenció

—

Pessetes

Percentatge

0 0 612.000 18,00»
612.000 110.160 1.530.000 24,00»

2.142.000 477.360 2.040.000 28,30»
4.182.000 1.054.680 2.550.000 37,20»
6.732.000 2.003.280 4.488.000 45,00»

11.220.000 4.022.880 en avant 48,00»

Article deu. Modificació de l’apartat 2 de l’article 80
del Reglament de l’Impost sobre la Renda de les Per-
sones Físiques.

L’apartat 2 de l’article 80 del Reglament de l’Impost
sobre la Renda de les Persones Físiques, aprovat per
l’article únic del Reial Decret 214/1999, de 5 de febrer,
quedarà redactat com seguix:

«2. El tipus de retenció resultant del que dis-
posa l’apartat anterior no podrà ser inferior al 2
per 100 quan es tracte de contractes o relacions
de duració inferior a l’any, ni inferior al 18 per 100
quan els rendiments del treball deriven de relacions
laborals especials de caràcter dependent.

No obstant, no serà d’aplicació el mínim del 18
per 100 de retenció a què es referix el paràgraf
anterior als rendiments obtinguts pels penats en
les institucions penitenciàries ni als rendiments
derivats de relacions laborals de caràcter especial
que afecten els minusvàlids.»

Article onze. Modificació de l’article 83 del Reglament
de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

L’article 83 del Reglament de l’Impost sobre la Renda
de les Persones Físiques, aprovat per l’article únic del
Reial Decret 214/1999, de 5 de febrer, quedarà redactat
com seguix:

«Article 83. Import de les retencions sobre ren-
diments del capital mobiliari.

1. La retenció a practicar sobre els rendiments
del capital mobiliari serà el resultat d’aplicar a la
base de retenció el percentatge del 18 per 100.

2. Este tipus de retenció es dividirà per dos
quan es tracte de rendiments a què siga d’aplicació
la deducció prevista en l’article 55.4 de la Llei de
l’Impost, procedents de societats que operen efec-
tivament i materialment a Ceuta o Melilla i amb
domicili i objecte social exclusiu en les dites ciu-
tats.»

Article dotze. Modificació de l’article 88 del Reglament
de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

1. L’apartat 1 de l’article 88 del Reglament de l’Im-
post sobre la Renda de les Persones Físiques, aprovat
per l’article únic del Reial Decret 214/1999, de 5 de
febrer, quedarà redactat com seguix:

«1. Quan els rendiments siguen contrapresta-
ció d’una activitat professional, s’aplicarà el tipus
de retenció del 18 per 100 sobre els ingressos
íntegres satisfets. No obstant, en el cas de con-
tribuents que inicien l’exercici d’activitats profes-
sionals, el tipus de retenció serà del 9 per 100
en el període impositiu d’inici d’activitats i en els
dos següents, sempre que no hagueren exercit cap
activitat professional l’any anterior a la data d’inici
de les activitats.

Per a l’aplicació del tipus de retenció previst en
el paràgraf anterior, els contribuents hauran de
comunicar al pagador dels rendiments la concurrèn-
cia de la dita circumstància, i el pagador quedarà
obligat a conservar la comunicació degudament
firmada.

El tipus de retenció serà del 9 per 100 en el
cas de rendiments satisfets a:

Representants garantits de «Tabacalera, Socie-
dad Anónima».

Recaptadors municipals.
Agents d’assegurances i corredors d’asseguran-

ces que utilitzen els servicis de subagents o col·la-
boradors mercantils.

Delegats territorials procedents de l’extingit
Patronat d’Apostes Mútues Esportivobenèfiques
integrat en l’Organisme Nacional de Loteries i Apos-
tes de l’Estat pel Reial Decret 904/1985, d’11 de
juny.

Estos percentatges es dividiran per dos quan els
rendiments tinguen dret a la deducció en la quota
prevista en l’article 55.4 de la Llei de l’Impost.»

2. S’afig un apartat 5 a l’article 88 del Reglament
de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques,
aprovat per l’article únic del Reial Decret 214/1999,
de 5 de febrer:

«5. Quan els rendiments siguen contrapresta-
ció d’una activitat forestal, s’aplicarà el tipus de
retenció del 2 per 100 sobre els ingressos íntegres
satisfets, a excepció de les subvencions corrents
i de capital i de les indemnitzacions.»

Article tretze. Modificació de l’article 92 del Regla-
ment de l’Impost sobre la Renda de les Persones
Físiques.

L’article 92 del Reglament de l’Impost sobre la Renda
de les Persones Físiques, aprovat per l’article únic del
Reial Decret 214/1999, de 5 de febrer, quedarà redactat
com seguix:

«Article 92. Import de les retencions sobre pre-
mis.

La retenció a practicar sobre els premis en
metàl·lic serà del 18 per 100 del seu import.»

Article catorze. Modificació de l’article 94 del Regla-
ment de l’Impost sobre la Renda de les Persones
Físiques.

L’article 94 del Reglament de l’Impost sobre la Renda
de les Persones Físiques, aprovat per l’article únic del
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Reial Decret 214/1999, de 5 de febrer, quedarà redactat
com seguix:

«Article 94. Import de les retencions sobre drets
d’imatge i altres rendes.

1. La retenció a practicar sobre els rendiments
procedents de la cessió del dret a l’explotació del
dret d’imatge, siga quina siga la seua qualificació,
serà el resultat d’aplicar el tipus de retenció del
20 per 100 sobre els ingressos íntegres satisfets.

2. La retenció a practicar sobre els rendiments
dels restants conceptes previstos en l’article 70.2.b)
d’este reglament, siga quina siga la seua qualifi-
cació, serà el resultat d’aplicar el tipus de retenció
del 18 per 100 sobre els ingressos íntegres satis-
fets.»

Article quinze. Modificació de l’article 102 del Regla-
ment de l’Impost sobre la Renda de les Persones
Físiques.

L’article 102 del Reglament de l’Impost sobre la Ren-
da de les Persones Físiques, aprovat per l’article únic
del Reial Decret 214/1999, de 5 de febrer, quedarà
redactat com seguix:

«Article 102. Obligats al pagament fraccionat.

1. Els contribuents que exercisquen activitats
econòmiques estaran obligats a autoliquidar i
ingressar en el Tresor, en concepte de pagament
a compte de l’Impost sobre la Renda de les Per-
sones Físiques, la quantitat que resulte del que esta-
blixen els articles següents, sense perjuí de les
excepcions previstes en els apartats següents.

2. Els contribuents que exercixen activitats pro-
fessionals no estaran obligats a efectuar el paga-
ment fraccionat en relació amb estes si, l’any natu-
ral anterior, almenys el 70 per 100 dels ingressos
de l’activitat van ser objecte de retenció o ingrés
a compte.

3. Els contribuents que exercixen activitats
agrícoles o ramaderes no estaran obligats a efec-
tuar pagament fraccionat en relació amb estes si,
en l’any natural anterior, almenys el 70 per 100
dels ingressos procedents de l’explotació, a excep-
ció de les subvencions corrents i de capital i de
les indemnitzacions, van ser objecte de retenció
o ingrés a compte.

4. Els contribuents que exercixen activitats
forestals no estaran obligats a efectuar pagament
fraccionat en relació amb estes si, en l’any natural
anterior, almenys el 70 per 100 dels ingressos pro-
cedents de l’activitat, a excepció de les subvencions
corrents i de capital i de les indemnitzacions, van
ser objecte de retenció o ingrés a compte.

5. Als efectes del que disposen els apartats
2, 3 i 4 anteriors, en cas d’inici de l’activitat es
tindrà en compte el percentatge d’ingressos que
hagen sigut objecte de retenció o ingrés a compte
durant el període a què es referix el pagament
fraccionat.»

Article setze. Modificació del paràgraf b) de l’apartat 3,
de l’article 103 del Reglament de l’Impost sobre la
Renda de les Persones Físiques.

El paràgraf b) de l’apartat 3 de l’article 103 del Regla-
ment de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques,

aprovat per l’article únic del Reial Decret 214/1999,
de 5 de febrer, quedarà redactat com seguix:

«b) Les retencions practicades i els ingressos
a compte efectuats d’acord amb el que disposen
els articles 88 i 97 d’este reglament, corresponents
al trimestre, quan es tracte de:

1r. Activitats professionals que determinen el
seu rendiment net pel règim d’estimació objectiva.

2n. Activitats agrícoles o ramaderes.
3r. Activitats forestals.»

CAPÍTOL II

Modificació del Reglament
de Plans i Fons de Pensions

Article setze. Modificació del paràgraf b) de l’apartat 3
de l’article 103 del Reglament de l’Impost sobre la
Renda de les Persones Físiques.

El paràgraf b) de l’apartat 3 de l’article 103 del Regla-
ment de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques,
aprovat per l’article únic del Reial Decret 214/1999,
de 5 de febrer, quedarà redactat com seguix:

«b) Les retencions practicades i els ingressos
a compte efectuats d’acord amb el que disposen
els articles 88 i 97 d’este reglament corresponents
al trimestre, quan es tracte de:

1r. Activitats professionals que determinen el
seu rendiment net pel règim d’estimació objectiva.

2n. Activitats agrícoles o ramaderes.
3r. Activitats forestals.»

Article dèsset. Modificació de l’apartat 2, de l’article 60,
del Reglament de Plans i Fons de Pensions.

L’apartat 2, de l’article 60, del Reglament de Plans
i Fons de Pensions, aprovat pel Reial Decret 1307/1988,
de 30 de setembre, quedarà redactat com seguix:

«2. La declaració anual a què es referix este
precepte es presentarà en els trenta primers dies
naturals del mes de gener de cada any, en relació
amb l’any natural anterior. En el cas que la decla-
ració es presente en suport directament llegible
per ordinador, el termini de presentació serà el com-
prés entre l’1 de gener i el 20 de febrer de cada
any. La declaració anual s’efectuarà en el lloc i d’a-
cord amb el model que determine el ministre d’E-
conomia i Hisenda, qui podrà determinar el pro-
cediment i les condicions en què procedisca la seua
presentació en suport directament llegible per ordi-
nador o per mitjans telemàtics.»

Article díhuit. Modificació de l’apartat, 2 de l’article 62,
del Reglament de Plans i Fons de Pensions.

L’apartat 2 de l’article 62 del Reglament de Plans
i Fons de Pensions, aprovat per Reial Decret 1307/1988,
de 30 de setembre, quedarà redactat com seguix:

«2. La declaració anual a què es referix este
precepte es presentarà en els trenta primers dies
naturals del mes de gener de cada any, en relació
amb l’any natural anterior. En el cas que la decla-
ració es presente en suport directament llegible
per ordinador, el termini de presentació serà el com-
prés entre l’1 de gener i el 20 de febrer de cada



104 Dilluns 30 d’abril 2001 Suplement núm. 1

any. La declaració anual s’efectuarà en el lloc i d’a-
cord amb el model que determine el ministre d’E-
conomia i Hisenda, qui podrà determinar el pro-
cediment i les condicions en què procedisca la seua
presentació en suport directament llegible per ordi-
nador o per mitjans telemàtics.»

Article dènou. Modificació de l’apartat 2 de l’article 72
del Reglament de Plans i Fons de Pensions.

L’apartat 2 de l’article 72 del Reglament de Plans
i Fons de Pensions, aprovat pel Reial Decret 1307/1988,
de 30 de setembre, quedarà redactat com seguix:

«2. La declaració anual a què es referix este
precepte es presentarà en els trenta primers dies
naturals del mes de gener de cada any, en relació
amb l’any natural anterior. En el cas que la decla-
ració es presente en suport directament llegible
per ordinador, el termini de presentació serà el com-
prés entre l’1 de gener i el 20 de febrer de cada
any. La declaració anual s’efectuarà en el lloc i d’a-
cord amb el model que determine el ministre d’E-
conomia i Hisenda, qui podrà determinar el pro-
cediment i les condicions en què procedisca la seua
presentació en suport directament llegible per ordi-
nador o per mitjans telemàtics.»

Article vint. Modificació de l’apartat 2 de la disposició
addicional del Reglament de Plans i Fons de Pensions.

L’apartat 2 de la disposició addicional del Reglament
de Plans i Fons de Pensions, aprovat pel Reial Decret
1307/1988, de 30 de setembre, quedarà redactat com
seguix:

«2. La declaració anual a què es referix este
precepte es presentarà en els trenta primers dies
naturals del mes de gener de cada any, en relació
amb l’any natural anterior. En el cas que la decla-
ració es presente en suport directament llegible
per ordinador, el termini de presentació serà el com-
prés entre l’1 de gener i el 20 de febrer de cada
any. La declaració anual s’efectuarà en el lloc i d’a-
cord amb el model que determine el ministre d’E-
conomia i Hisenda, qui podrà determinar el pro-
cediment i les condicions en què procedisca la seua
presentació en suport directament llegible per ordi-
nador o per mitjans telemàtics.»

CAPÍTOL III

Modificació del Reglament de l’Impost sobre la Renda
de no Residents

Article vint-i-u. Modificació de l’article 14 del Regla-
ment de l’Impost sobre la Renda de no Residents.

S’afig un nou apartat 4 a l’article 14 del Reglament
de l’Impost sobre la Renda de no Residents, aprovat
per l’article únic del Reial Decret 326/1999, de 26 de
febrer, en els termes següents:

«4. Es faculta el ministre d’Economia i Hisenda
per a establir el procediment per a fer efectiva la
pràctica de retenció, al tipus que corresponga en
cada cas, o l’exclusió de retenció, sobre els ren-
diments derivats de l’emissió de valors negocia-
bles.»

Disposició transitòria primera. Règim transitori dels
pagaments fraccionats de les activitats forestals en
el 2000.

L’any 2000, els contribuents que desenrotllen acti-
vitats forestals no estaran obligats a efectuar pagament
fraccionat en relació amb estes si, en el període de temps
transcorregut des del primer dia de l’any fins a l’últim
dia del trimestre a què es referix el pagament fraccionat,
almenys el 70 per 100 dels ingressos de l’activitat, a
excepció de les subvencions corrents i de capital i les
indemnitzacions, van ser objecte de retenció o ingrés
a compte.

Disposició transitòria segona. Termini de publicació
de l’Orde de Desplegament del Règim d’Estimació
Objectiva de l’Impost sobre la Renda de les Persones
Físiques i del Règim Especial Simplificat de l’Impost
sobre el Valor Afegit per a l’any 2000.

L’orde ministerial per la qual es desplega per a l’any
2000 el règim d’estimació objectiva de l’Impost sobre
la Renda de les Persones Físiques i el règim especial
simplificat de l’Impost sobre el Valor Afegit haurà de
publicar-se en el ”Boletín Oficial del Estado”, en el termini
d’un mes a partir de l’entrada en vigor d’este reial decret.

Disposició transitòria tercera. Termini de renúncies
i revocacions als règims especials simplificat i de l’a-
gricultura, ramaderia i pesca de l’Impost sobre el Valor
Afegit, del règim d’estimació objectiva i de la moda-
litat simplificada del règim d’estimació directa de l’Im-
post sobre la Renda de les Persones Físiques per a
l’any 2000.

1. El termini de renúncies a què es referixen els
articles 27.1 i 31.1.a) del Reglament de l’Impost sobre
la Renda de les Persones Físiques i l’article 33.2 paràgraf
segon, del Reglament de l’Impost sobre el Valor Afegit,
així com la revocació d’estos, que han de produir efectes
per a l’any 2000, comprendrà des de l’endemà de la
data de publicació en el «Boletín Oficial del Estado» de
l’orde ministerial, que desplega per a l’any 2000 del
règim d’estimació objectiva de l’Impost sobre la Renda
de les Persones Físiques i el règim especial simplificat
de l’Impost sobre el Valor Afegit, fins al 31 de març
de l’any 2000.

El que disposa el paràgraf anterior ha d’entendre’s
sense perjuí de les renúncies previstes en l’article 31.1.b)
del Reglament de l’Impost sobre la Renda de les Persones
Físiques i l’article 33.2, paràgraf tercer, del Reglament
de l’Impost sobre el Valor Afegit.

2. Les renúncies presentades, per a l’any 2000, als
règims especials simplificat i de l’agricultura, ramaderia
i pesca de l’Impost sobre el Valor Afegit, al règim d’es-
timació objectiva o a la modalitat simplificada del règim
d’estimació directa de l’Impost sobre la Renda de les
Persones Físiques, durant el mes de desembre de 1999,
s’entendran presentades en període hàbil.

No obstant, els subjectes passius afectats pel que
disposa el paràgraf anterior, podran modificar la seua
opció en el termini previst en l’apartat 1 anterior.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Queda derogada la disposició transitòria sèptima del
Reglament de l’Impost sobre la Renda de les Persones
Físiques, aprovat per l’article únic del Reial Decret 214/-
1999, de 5 de febrer.
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Disposició final única. Entrada en vigor.

El que disposa este reial decret entrarà en vigor el
dia 1 de gener del 2000, excepte el que disposen els
articles 2 i 3 pels quals es modifiquen, respectivament,
els articles 48 i 59 del Reglament de l’Impost sobre
la Renda de les Persones Físiques, que seran d’aplicació
als períodes impositius iniciats a partir de l’1 de gener
de 1999.

Madrid, 23 de desembre de 1999.

JUAN CARLOS R.

El vicepresident segon del Govern

i ministre d’Economia i Hisenda,

RODRIGO DE RATO Y FIGAREDO

(Este reial decret s’hi inclou tenint en compte la correcció d’errors publicada

en el «Boletín Oficial del Estado» número 17, amb data 20 de gener del 2000.)

MINISTERI D’HISENDA
10921 REIAL DECRET 1088/2000, de 9 de juny, pel

qual es modifiquen el Reglament de l’Impost
sobre la Renda de les Persones Físiques i el
Reglament de l’Impost sobre Societats en
matèria de retencions sobre arrendaments o
subarrendaments d’immobles. («BOE» 139,
de 10-6-2000.)

El present reial decret modifica els reglaments de
l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i de
l’Impost sobre Societats amb la finalitat de rebaixar del
18 al 15 per 100 el tipus que s’aplica per a determinar
l’import de la retenció a practicar sobre els rendiments
procedents de l’arrendament o subarrendament d’immo-
bles urbans.

La modificació ve exigida per les recents sentències
del Tribunal Suprem de 2 i 18 de març del 2000, que
han anul·lat els preceptes dels dits reglaments que esta-
blien el tipus de retenció en el 18 per 100.

Per a establir el nou tipus de retenció s’ha tingut
present la doctrina que l’alt tribunal ha elaborat en relació
amb el règim de les retencions a compte dels impostos
personals, així com altres consideracions de política tri-
butària i econòmica. En particular, el propòsit de reduir
la quantia d’este pagament a compte en termes com-
patibles amb l’objectiu d’equilibri pressupostari.

En virtut d’això, a proposta del ministre d’Hisenda,
d’acord amb el Consell d’Estat i després de la deliberació
del Consell de Ministres en la seua reunió del dia 9
de juny del 2000,

D I S P O S E :

Article primer. Modificació de l’article 93 del Regla-
ment de l’Impost sobre la Renda de les Persones
Físiques.

L’article 93 del Reglament de l’Impost sobre la Renda
de les Persones Físiques, aprovat per l’article únic del
Reial Decret 214/1999, de 5 de febrer, queda redactada
com seguix:

«Article 93. Import de les retencions sobre arren-
daments i subarrendaments d’immobles.

La retenció a practicar sobre els rendiments pro-
cedents de l’arrendament o subarrendament d’im-

mobles urbans, siga quina siga la seua qualificació,
serà el resultat d’aplicar el percentatge del 15 per
100 sobre tots els conceptes que se satisfacen
a l’arrendador, exclòs l’Impost sobre el Valor Afegit.

Este percentatge es dividirà per dos quan l’im-
moble urbà estiga situat a Ceuta o Melilla, en els
termes previstos en l’article 55.4 de la Llei de l’Im-
post.»

Article segon. Modificació de l’article 62 del Regla-
ment de l’Impost sobre Societats.

L’apartat 1 de l’article 62 del Reglament de l’Impost
sobre Societats, aprovat per l’article 1 del Reial Decret
537/1997, de 14 d’abril, queda redactada com seguix:

«1. El percentatge a què s’ha d’efectuar la
retenció o l’ingrés a compte serà, amb caràcter
general, el 18 per 100.

En el cas d’arrendament i subarrendament d’im-
mobles urbans, el percentatge serà el 15 per 100.
Este percentatge es dividirà per dos quan es tracte
de rendes procedents d’immobles urbans situats
a Ceuta, Melilla o les seues dependències, obtin-
gudes per entitats domiciliades en estos territoris
o que hi operen per mitjà d’un establiment o sucur-
sal.»

Disposició final única. Entrada en vigor.

El que disposa este reial decret entrarà en vigor l’en-
demà de la seua publicació en el «Boletín Oficial del
Estado».

Madrid, 9 de juny del 2000.

JUAN CARLOS R.

El ministre d’Hisenda,

CRISTÓBAL MONTORO ROMERO

18912 REIAL DECRET 1732/2000, de 20 d’octubre,
pel qual es modifica el Reglament de l’Impost
sobre la Renda de les Persones Físiques en
matèria de retencions i ingressos a compte
sobre rendiments del treball. («BOE» 253, de
21-10-2000.)

La Sentència de la Sala Tercera Contenciosa Admi-
nistrativa (Secció Segona), del Tribunal Suprem, de 19
de maig del 2000, ha anul·lat diversos aspectes del pro-
cediment de càlcul de les retencions sobre els rendi-
ments del treball, previst en el Reglament de l’Impost
sobre la Renda de les Persones Físiques, aprovat pel
Reial Decret 214/1999, de 5 de febrer.

L’alt tribunal ha analitzat el sistema de càlcul de les
retencions sobre els rendiments del treball en el context
del nou impost i ha considerat que el principi prioritari
que ha d’estar present en la regulació de les retencions
no és un altre que el de la màxima personalització i
individualització en el càlcul de la retenció, per a acon-
seguir la major equivalència amb la tributació definitiva.

A fi d’incorporar al Reglament de l’Impost tot allò
que ha assenyalat el Tribunal Suprem, en aquelles matè-
ries que són susceptibles d’un immediat desplegament
reglamentari, s’ha estimat oportú modificar diversos pre-
ceptes en el sentit següent:

L’article primer del present reial decret dóna una nova
redacció al paràgraf d) de l’article 78.3 del Reglament


