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II. TÍTULO I MEDIDAS FISCAIS
II.1.

CAPÍTULO I Tributos cedidos
Artigo 1º.-Imposto sobre a renda das persoas físicas.

Un.- Modifícase o artigo 52 Un da Lei 14/2006, do 28 de decembro, de orzamentos
xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2007, que queda redactado como
segue:
“Un. As persoas que causen alta por primeira vez durante o período impositivo no
censo de empresarios profesionais e retedores como consecuencia do establecido no
artigo 3.2 a) do Real Decreto 1065/2007, do 27 de xullo, polo que se aproba o Regulamento Xeral das actuacións e os procedementos de xestión e inspección tributaria e de
desenvolvemento das normas comúns dos procedementos de aplicación dos tributos, e
manteñan a devandita situación durante un ano natural, poderán deducir 300 euros da
cota íntegra autonómica do imposto sobre a renda das persoas físicas, no período impositivo en que se produza a alta, sempre que desenvolvan a súa actividade no territorio da
Comunidade Autónoma de Galicia.”
Dous.- Establécese a seguinte dedución por acollemento na cota íntegra autonómica
do imposto sobre a renda das persoas físicas:
“Os contribuíntes poderán deducir da cota íntegra autonómica, a cantidade de 300
euros por cada menor en réxime de acollemento familiar simple, permanente, provisional ou preadoptivo, administrativo ou xudicial, formalizado polo órgano competente en
materia de menores da Xunta de Galicia, sempre que convivan co menor máis de 183
días durante o período impositivo e non teñan relación de parentesco. Se o tempo de
convivencia durante o período impositivo fose inferior a 183 días e superior a 90 días, o
importe da dedución por cada menor acollido será de 150 euros.
Non dará lugar a esta dedución o suposto de acollemento familiar preadoptivo cando
se producise a adopción do menor durante o período impositivo, sen prexuízo da aplicación, se é o caso, da dedución por adopción.
No caso de acollemento de menores por matrimonio, ou polas parellas de feito ás
que se refire a disposición adicional terceira da Lei 2/2006, do 14 de xuño, de dereito civil
de Galicia, o importe da dedución ratearase por partes iguais na declaración de cada un
deles, se optasen pola declaración individual.
A práctica desta dedución quedará condicionada á xustificación documental axeitada
e suficiente do suposto de feito e os requisitos que determinen a súa aplicabilidade.”
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Tres.- Establécese a seguinte dedución por investimento na adquisición de accións ou
participacións sociais en entidades novas ou de recente creación, na cota íntegra autonómica do imposto sobre a renda das persoas físicas:
“1. Os contribuíntes poderán deducir na cota íntegra autonómica e cun límite de
4.000 euros, o 20% das cantidades invertidas durante o exercicio na adquisición de accións
ou participacións sociais como consecuencia de acordos de constitución de sociedades ou
de ampliación de capital en sociedades anónimas, limitadas, anónimas laborais ou limitadas
laborais, sempre que se cumpran os seguintes requisitos:
a) A participación do contribuínte computada xunto coas do cónxuxe ou persoas
unidas por razón de parentesco, en liña directa ou colateral, por consanguinidade ou afinidade ata o terceiro grao incluído, non pode ser superior ao 40% nin
inferior ó 1% do capital social da sociedade obxecto do investimento ou dos
seus dereitos de voto, en ningún momento e durante os tres anos seguintes á
constitución ou ampliación.
b) A entidade na que hai que materializar o investimento debe cumprir os seguintes
requisitos:
1º.- Debe ter o domicilio social e fiscal en Galicia e mantelo durante os tres anos
seguintes á constitución ou ampliación.
2º.- Debe desempeñar unha actividade económica durante os tres anos seguintes
á constitución ou ampliación. Para tal efecto, non debe ter por actividade principal
a xestión dun patrimonio mobiliario ou inmobiliario, de acordo co disposto polo
artigo 4.8.dos.a da Lei 19/1991, do 6 de xuño, do imposto sobre o patrimonio.
3º.- Debe contar, como mínimo, con dúas persoas ocupadas con contrato laboral
e a xornada completa, dada de alta no réxime xeral da Seguridade Social e con
residencia habitual en Galicia, durante os tres anos seguintes á constitución ou
ampliación
4º.- En caso de que o investimento se realizase mediante unha ampliación de capital, a sociedade mercantil debeu ser constituída nos tres anos anteriores á data
desta ampliación, e ademais durante os vinte e catro meses seguintes á data do
inicio do período impositivo do imposto sobre sociedades no que se realizase a
ampliación, a súa plantilla media con residencia habitual en Galicia se incremente,
polo menos en dúas persoas, respecto da plantilla media con residencia habitual
en Galicia dos doce meses anteriores, e o devandito incremento se manteña
durante un período adicional doutros vinte e catro meses.
Para o cálculo da plantilla media total da empresa e do seu incremento tomaranse as persoas empregadas, nos termos que dispoña a lexislación laboral, tendo en
conta a xornada contratada en relación á xornada completa.
c) O contribuínte pode formar parte do consello de administración da sociedade
na que materializou o investimento, pero en ningún caso pode levar a cabo fun-
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cións executivas nin de dirección durante un prazo de 10 anos. Tampouco pode
manter unha relación laboral coa entidade obxecto do investimento durante ese
mesmo prazo.
d) As operacións nas que sexa aplicable a dedución deben formalizarse en escritura
pública, na que debe especificarse a identidade dos investidores e o importe do
investimento respectivo.
e) As participacións adquiridas deben manterse no patrimonio do contribuínte durante un período mínimo de tres anos seguintes á constitución ou ampliación.
2. O incumprimento dos requisitos e as condicións establecidos comporta a perda do
beneficio fiscal e o contribuínte debe incluír na declaración do imposto correspondente ao
exercicio no que se produciu o incumprimento a parte do imposto que se deixou de pagar
como consecuencia da dedución practicada, xunto cos intereses de demora devengados.”
Catro.- Establécese a seguinte dedución por investimento en accións de entidades
que cotizan no segmento de empresas en expansión do Mercado Alternativo Bursátil, na
cota íntegra autonómica do imposto sobre a renda das persoas físicas:
“1. Os contribuíntes poderán deducir na cota íntegra autonómica e cun límite de
4.000 euros, o 20% das cantidades investidas durante o exercicio na adquisición de accións
como consecuencia de acordos de ampliación de capital subscritos por medio do segmento de empresas en expansión do Mercado Alternativo Bursátil, aprobado por acordo do
Consello de Ministros do 30 de decembro de 2005.
2. Para poder aplicar a dedución á que se refire a alínea 1 deben cumprirse os seguintes requisitos:
a) A participación conseguida polo contribuínte na sociedade obxecto do investimento non pode ser superior ao 10% do seu capital social nin inferior ó 1%.
b) As accións adquiridas deben manterse no patrimonio do contribuínte durante un
período de dous anos, como mínimo.
c) A sociedade obxecto do investimento debe ter o domicilio social e fiscal en Galicia, e non debe ter como actividade principal a xestión dun patrimonio mobiliario
ou inmobiliario, de acordo co disposto polo artigo 4.8.dos.a da Lei do Estado
19/1991, do 6 de xuño, do imposto sobre o patrimonio.
Os requisitos indicados nas letras a) e c) anteriores deberán cumprirse durante todo
o prazo de mantemento indicado na letra b), contados dende a data de adquisición da
participación.
3. O incumprimento dos requisitos anteriores comporta a perda do beneficio fiscal
e o contribuínte debe incluír na declaración do imposto correspondente ao exercicio
no que se produciu o incumprimento a parte do imposto que se deixou de pagar como
consecuencia da aplicación da dedución practicada, xunto cos intereses de demora de-
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vengados.
4. A dedución contida neste artigo resultará incompatible, para os mesmos investimentos, coa dedución por investimento na adquisición de accións ou participacións sociais
en entidades novas ou de recente creación.”
Cinco.- Apróbase a escala autonómica do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas
seguinte:
Base liquidable
Ata euros

Cota íntegra
Euros

Resto base liquidable Tipo aplicable
Ata euros
Porcentaxe

0

0

17.707,20

12

17.707,20

2.124,86

15.300,00

14

33.007,20

4.266,86

20.400,00

18,5

53.407,20

8.040,86

En diante

21,5

As leis de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia poderán modificar a escala prevista nesta alínea.
Artigo 2º.-Imposto sobre sucesións e doazóns.
Cando na base impoñible dunha adquisición mortis causa ou inter vivos, estean incluídas parcelas forestais que formen parte da superficie de xestión conxunta ou de comercialización de producións que realicen agrupacións de propietarios forestais dotadas de
personalidade xurídica, practicarase una reducción do 99% do valor de ditas fincas sempre
que se manteña a propiedade polo prazo, contido nos estatutos sociais, que reste para
o cumprimento do compromiso da agrupación de permanencia obrigatoria na xestión
conxunta das parcelas.
Esta redución non se aplicarán de oficio e deberá ser solicitada polo suxeito pasivo
na presentación da declaración do imposto, acompañada dos xustificantes expedidos pola
Consellería de Medio Rural que acrediten a inclusión de ditas fincas na agrupación de
propietarios forestais. A solicitude non se poderá rectificar con posterioridade, agás que a
rectificación se presente no período regulamentario de declaración.
A porcentaxe de redución aplicarase sobre o resultado de deducir do valor do ben
ou dereito o importe das cargas e gravames que prevé o artigo 12 da Lei 29/1987, do 18
de decembro, así como a parte proporcional do importe das débedas e gastos que sexan
deducibles de acordo cos artigos 13, 14 e 17 da mesma lei, sempre que estes últimos se
tivesen en conta na fixación da base impoñible individual do causahabente ou donatario.
Se deixan de cumprir os requisitos establecidos nas reducións anteriores, deberase
pagar a parte do imposto que se deixase de ingresar como consecuencia da redución
practicada e os xuros de demora.
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Artigo 3º.-Imposto sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados.
Un.- Establécese unha dedución na cota do 100% na modalidade de transmisións
patrimoniais onerosas, do imposto sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados, no suposto de arrendamento de fincas rústicas, sempre que as persoas arrendatarias teñan a condición de agricultor profesional en canto á dedicación de traballo
e procedencia de rendas e sexan ben titulares dunha explotación agraria á cal queden
afectos os elementos obxecto do aluguer ou ben socios dunha sociedade agraria de transformación, cooperativa de explotación comunitaria da terra ou sociedade civil que sexa
titular dunha explotación agraria á que queden afectos os elementos arrendados.
Para os efectos desta dedución os termos de «explotación agraria» e «agricultor/a
profesional» son os definidos na Lei 19/1995, do 4 de xullo, de modernización das explotacións agrarias e se acreditarán mediante certificación expedida polo órgano correspondente da Comunidad Autónoma. A dedución quedará condicionada á presentación no
prazo de declaración destes xustificantes.
Dous.- Establécese unha dedución na cota do 100% no imposto de transmisións
patrimoniais onerosas e actos xurídicos documentados para as transmisións onerosas de
parcelas forestais incluídas na superficie de xestión conxunta ou de comercialización de
producións que realicen agrupacións de propietarios forestais dotadas de personalidade
xurídica, sempre que esas transmisións sexan realizadas entre membros da mesma ou ben
con terceiros que se integren en dita agrupación e manteñan a propiedade polo prazo,
contido nos estatutos sociais, que reste para o cumprimento do compromiso da agrupación de permanencia obrigatoria na xestión conxunta das parcelas.
A dedución quedará condicionada á presentación no prazo de declaración, dos xustificantes expedidos pola Consellería de Medio Rural que acrediten a inclusión de ditas
fincas na agrupación de propietarios forestais.
Artigo 4º.-Taxa fiscal sobre o xogo.
Un.- Modifícanse os tipos de gravame e as cotas fixas da taxa sobre xogos de sorte,
envite ou azar, no sentido que a continuación se indica:
1) Nos casinos de xogo aplicarase a seguinte tarifa :
Porción de base impoñible comprendida entre euros

Tipo aplicable porcentaxe

Entre 0 e 1.677.207

22

Entre 1.677.207’01 e 2.775.016

38

Entre 2.775.016’01 e 5.534.788

49

Máis de 5.534.788

60

2) Nos casos de explotación de máquinas ou aparatos automáticos aptos para a rea-
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lización dos xogos, a cota determinarase en función da clasificación das máquinas realizada
pola Lei 14/1985, do 23 de outubro, reguladora dos xogos e apostas en Galicia, segundo
as normas seguintes :
A) Máquinas tipo A especial:
Cota anual: 500 euros.
B) Máquinas tipo B ou recreativas con premio.
a) Cota anual: 3.740 euros.
b) Cando se trate de máquinas ou aparellos automáticos tipo "B", nos que poidan
intervir dous ou máis xogadores/as de forma simultánea e sempre que o xogo de
cada un deles sexa independente do realizado por outros xogadores/as, serán de
aplicación as seguintes cotas:
i.

Máquinas ou aparellos de dous xogadores/as: dúas cotas de acordo co previsto na letra a).

ii.

Máquinas ou aparellos de tres ou máis xogadores: 7.640 euros mailo resultado de multiplicar por 3.080 o producto do número de xogadores/as polo
prezo máximo regulamentario da partida.

c) No caso de homologación dunha máquina de tipo B cun prezo máximo de partida superior ao prezo máximo regulamentario de 0'20 euros, as cotas tributarias
establecidas nas letras a) e b) anteriores incrementaranse en 18’80 euros por
cada céntimo de euro no que se incremente o prezo máximo regulamentario.
d) No caso de modificación do prezo máximo regulamentario de 0'20 euros para a
partida en máquinas de tipo "B" ou recreativas con premio, a cota tributaria anual
correspondente incrementarase en 18’80 euros por cada céntimo de euro da
diferenza entre os prezos máximos regulamentarios, ou, de ser o caso, entre o
novo prezo máximo regulamentario e o prezo máximo de partida homologado.
C) Máquinas tipo C ou de azar.
Cota anual: 5.460 euros.
Dous.- Quedan exentos do pagamento da taxa fiscal sobre xogos de sorte, envite
ou azar, os xogos excluídos do ámbito de aplicación da lei reguladora do xogo de Galicia.

II.2.

CAPÍTULO II Tributos propios
Artigo 5º.-Imposto sobre o bingo.
Modifícase o artigo 1 da lei 7/1991, do 19 de xuño, de tributación sobre o xogo,
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quedando redactado como segue:
“Artigo 1. Feito impoñible.
1.Constitúe o feito impoñible a participación no xogo do bingo nos locais onde este
se celebre ou organice.
2. Quedan exentos do pagamento deste imposto o xogo do bingo que se considere
excluído do ámbito de aplicación da lei reguladora do xogo de Galicia.”

II.3.

CAPÍTULO III Normas de aplicación dos tributos
Artigo 6º.-Comprobación de valores.

Un.- Modifícase o artigo 59 da Lei 16/2007, do 26 de decembro, de orzamentos
xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2008 que queda redactado como
segue:
“Artigo 59. - Comprobación de valores. Norma xeral
Para efectuar a comprobación de valores para os efectos dos impostos sobre sucesións e doazóns e sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados, a
Administración tributaria poderá utilizar, indistintamente, calquera dos medios previstos no
artigo 57 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria.
A Comunidade Autónoma de Galicia recoñece eficacia xurídica aos valores establecidos por outra comunidade autónoma para os bens inmobles situados no seu territorio,
en virtude dalgún dos medios de valoración incluídos no artigo 57.1 da Lei 58/2003, do 17
de decembro, xeral tributaria, e poderá aplicar os devanditos valores para os efectos dos
Impostos sobre Sucesións e Doazóns e sobre Transmisións Patrimoniais e Actos Xurídicos
Documentados.”
Dous.- Modifícase o artigo 62 da Lei 16/2007, do 26 de decembro, de orzamentos
xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2008 que queda redactado como
segue:
“Artigo 62. - Ditame de peritos da Administración.
Nas comprobacións de valor de inmobles polo medio establecido no articulo 57.1.e
da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria, estas poderán tomar como referencia, aos efectos de motivación suficiente, os valores contidos nos rexistros oficiais de
carácter fiscal do artigo 60 desta lei, os valores básicos e prezos medios de mercado a que
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alude a normativa técnica mencionada no artigo 61 desta lei, ou ben os valores establecidos por outra comunidade autónoma para os bens inmobles situados no seu territorio.”
Tres.- Modifícase o artigo 64, regras 1º e 2º, da Lei 16/2007, do 26 de decembro,
de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2008 que queda
redactado como segue:
“1º. O órgano competente trasladará aos interesados a valoración motivada que
figure no expediente referida ao ben obxecto da taxación, calquera que fose o medio
de comprobación utilizado de entre os sinalados no artigo 57 da Lei 58/2003, do 17 de
decembro, xeral tributaria, concedéndolle un prazo de 1 mes e dez días para que proceda,
tanto ao nomeamento dun perito que deberá ter título axeitado á natureza dos bens e
dereitos a valorar, debendo achegarse no momento do nomeamento proba suficiente
do título que se ostenta, como á emisión dun ditame debidamente motivado de acordo
co establecido no artigo 160 do Real Decreto 1065/2007, do 27 de xullo, polo que se
aproba o Regulamento Xeral das actuacións e os procedementos de xestión e inspección
tributaria e de desenvolvemento das normas comúns dos procedementos de aplicación
dos tributos.
O perito designado polo contribuínte terá á súa disposición na sede do órgano competente para a tramitación deste procedemento e no prazo anteriormente sinalado, a
relación de bens e dereitos obxecto da taxación pericial contraditoria.
Entenderase acreditado o título axeitado á natureza do ben a valorar, e a suficiente
motivación, se o informe pericial se presenta visado polo colexio profesional correspondente.
2º. Transcorrido o prazo de 1 mes e dez días sen facer a designación de perito coa
acreditación suficiente do título que ostenta, ou sen emitir o ditame pericial suficientemente motivado, considerarase que desiste do seu dereito a promover a taxación pericial contraditoria, darase por finalizado o procedemento e entenderase a conformidade
do interesado co valor comprobado. Neste caso, confirmarase a liquidación inicial, cos
correspondentes xuros de mora, e non poderá promover unha nova taxación pericial
contraditoria.”
Catro.- Modifícase o artigo 64, regra 4º letra b), da Lei 16/2007, do 26 de decembro,
de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2008 que queda
redactado como segue:
“Realizada a designación, remitirase á persoa ou entidade designada a relación de
bens e dereitos a valorar e copia tanto da valoración da Administración coma da efectuada
polo perito designado polo obrigado tributario, para que no prazo dun mes, a contar a
partir do día seguinte da entrega, proceda a confirmar algunha delas ou realice unha nova
valoración, que será definitiva. Neste último caso a nova valoración debe de estar suficien-
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temente motivada de acordo co establecido no artigo 160 do Real Decreto 1065/2007,
do 27 de xullo, polo que se aproba o Regulamento Xeral das actuacións e os procedementos de xestión e inspección tributaria e de desenvolvemento das normas comúns dos
procedementos de aplicación dos tributos.
En caso de que o perito terceiro non emita a valoración no prazo establecido no
parágrafo anterior, poderase deixar sen efecto a súa designación, sen prexuízo das responsabilidades que resulten esixibles pola falta de emisión do ditame en prazo. En caso de
que se deixe sen efecto a designación, haberá de notificarse esta circunstancia ao perito
terceiro e ao obrigado tributario, procedéndose, se é o caso, á liberación dos depósitos
dos seus honorarios e ao nomeamento doutro perito terceiro por orde correlativo.
A renuncia do perito terceiro ou a falta de presentación en prazo impedirán a súa
designación no exercicio corrente e nos dous posteriores a este.
En caso de que a valoración realizada polo perito terceiro adoeza de defectos de
motivación, e tal circunstancia sexa apreciada polo órgano competente para a tramitación
deste procedemento, ou en vía de recurso por un órgano administrativo ou xudicial, a Administración tributaria procederá ou ben á remisión da documentación para a realización
dunha nova valoración ao mesmo perito ou ben ao nomeamento dun novo, de acordo
co procedemento e prazos sinalados neste artigo. No primeiro suposto non procederá
a realización de novo depósito nin novo pagamento de honorarios. No segundo caso
procederá a devolución polo perito dos honorarios satisfeitos xunto co interese legal
vixente no período que medie dende a data do pagamento dos honorarios ata a data da
súa devolución.
Entenderase suficientemente motivado o informe pericial, se se presenta visado polo
colexio profesional correspondente.”
Artigo 7º.-Obrigas formais.
Modifícase o artigo 7 da Lei 14/2004, do 29 de decembro, de medidas tributarias e
de réxime administrativo, que queda redactado como segue:
“Artigo 7. Obrigas formais dos notarios.
Co fin de facilitar o cumprimento das obrigas tributarias dos contribuíntes e o acceso
telemático dos documentos aos rexistros públicos, os notarios destinados na Comunidade
Autónoma de Galicia, en colaboración co Consello Xeral do Notariado, remitirán por vía
telemática á Consellería de Facenda unha declaración informativa notarial comprensiva
dos elementos básicos da escritura e confeccionada cos datos existentes no índice único
informatizado notarial a que se refire o artigo 17 da Lei do 28 de maio de 1862, do Notariado. A declaración informativa notarial ou ficha notarial, deberá reproducir fielmente
os elementos básicos da escritura, sobre todo aqueles que teñan relevancia para efectos
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tributarios, velando o notario pola máis estrita veracidade da ficha, así como pola súa
correspondencia cos documentos públicos autorizados e intervidos, sendo responsables
de calquera discrepancia que exista entre aquela e estes. Tamén deberán remitir, por
solicitude da Consellería de Facenda, copia electrónica das mesmas en conformidade co
disposto na lexislación notarial.
A ficha resumo notarial substituirá ao documento notarial nos supostos que determine por orde a Consellería de Facenda, que ademais, establecerá os procedementos,
estrutura e prazos en que debe ser remitida a información.”
Artigo 8º.-Liquidación e pagamento da taxa fiscal sobre xogos de sorte envite ou azar,
correspondente a máquinas.
Un.- Os suxeitos pasivos deberán presentar, na forma, lugar e prazo determinados
por orde da consellería competente en materia de facenda, unha declaración por cada
máquina en explotación, autoliquidando e ingresando a cota anual legalmente establecida
que correspondera á tipoloxía e ás características da autorización da máquina.
Nos casos de nova autorización ou de reinicio da explotación da máquina con autorización de explotación en situación de suspensión provisional na data do devengo, a cota
que deberán autoliquidar os suxeitos pasivos será:
a) O 75% da cota anual, se a autorización ou a alta da autorización é posterior ao
31 de marzo do ano en curso.
b) O 50% da cota anual, se a autorización ou a alta da autorización é posterior ao
30 de xuño do ano en curso.
c) O 25% da cota anual, se a autorización ou a alta da autorización é posterior ao
30 de setembro do ano en curso.
Dous.- No entanto o disposto na alínea Un anterior, os suxeitos pasivos poderán
optar no momento de formular a autoliquidación, polo fraccionamento do importe a ingresar, en pagos fraccionados trimestrais iguais, ingresando os pagamentos trimestrais que
estiveran vencidos ao tempo de presentar a autoliquidación e aprazando o ingreso dos
restantes, nos períodos de ingreso predeterminados pola orde da consellería competente
en materia de facenda.
A opción polo fraccionamento e aprazamento sinalados no parágrafo anterior non
precisará de aportación e/ou constitución de garantía algunha nin devengará xuros de
mora. Serán requisitos para poder exercer a opción anterior:
a) Autoliquidar a cota anual vixente.
b) Presentar a autoliquidación no prazo regulamentariamente establecido pola orde
da consellería competente en materia de facenda.
c) Domiciliar os pagos fraccionados aprazados.
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Non será posible aprazar ou fraccionar os pagamentos fraccionados trimestrais. A
presentación da solicitude non impedirá o inicio do período executivo, nin o devengo dos
recargos correspondentes e os xuros de mora e considerarase incumprimento das obrigas
tributarias para tódolos efectos. O incumprimento do pagamento de calquera pagamento
fraccionado terá os efectos sinalados na normativa xeral tributaria.
Tres.- Nos casos nos que para unha máquina en explotación, se modificara algunha
ou varias das características da súa autorización que supuxera modificación da cota anual,
con data de efectos posterior ao peche do prazo de presentación da autoliquidación á que
se refire o apartado Un deste artigo, o suxeito pasivo deberá presentar, na forma, lugar e
prazo determinados por orde da consellería competente en materia de facenda, unha declaración complementaria autoliquidando e ingresando o importe total da diferenza entre
a nova cota anual e a xa autoliquidada.
Para calcular a cota anual segundo as novas características da autorización de explotación da máquina terase en conta a data de efectos, do xeito que especifique a orde da
consellería competente en materia de facenda.
Os suxeitos pasivos poderán optar polo fraccionamento e aprazamento á que se
refire o punto Dous anterior cos mesmos requisitos, obrigas e formalidades.
Catro.- Cando un suxeito pasivo reinicie a explotación da máquina no segundo ou
no terceiro trimestre do ano en curso coa intención de explotala como máximo ata a fin
do terceiro trimestre, deberá presentar, na forma, lugar e prazo determinados por orde
da consellería competente en materia de facenda, unha declaración complementaria autoliquidando e ingresando:
a) O 50% da cota anual, se o reinicio da explotación ten efectos para o segundo e
o terceiro trimestre.
b) O 25% da cota anual, se o reinicio da explotación ten efectos para o segundo ou
o terceiro trimestre.
No entanto o disposto na letra a), os suxeitos pasivos poderán optar polo fraccionamento e aprazamento á que se refire a alínea Dous anterior cos mesmos requisitos, obrigas e formalidades, e tendo en conta que o número de pagamentos trimestrais será dous.
Para poder acollerse a este réxime, deberán cumprirse os seguintes requisitos:
a) Que as máquinas se encontren na situación de suspensión provisional á data do
30 de setembro do ano anterior.
b) Que a autoliquidación na que se exerza a opción por este réxime se presente
no prazo regulamentariamente establecido pola orde da consellería competente
en materia de facenda, sinalando o número de trimestres nos que se vai manter
a máquina en explotación.
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Se o suxeito pasivo, unha vez exercida a opción por este réxime, decidira manter a
máquina en explotación máis alá da data comprometida, deberá presentar, na forma, lugar
e prazo determinados por orde da consellería competente en materia de facenda, unha
declaración complementaria, autoliquidando e ingresando o importe total da diferenza
entre a cota anual que procedera e a xa autoliquidada.

II.4.

CAPÍTULO IV Organización da administración tributaria
Artigo 9º.-Competencias na aplicación dos tributos.

1.

Mediante orde da Consellería de Facenda poderase encomendar a determinadas
oficinas de distrito hipotecario a cargo dos Rexistradores da Propiedade, todas ou
algunhas das funcións relativas á aplicación, revisión ou exercicio da potestade sancionadora, no Imposto sobre Sucesións e Doazóns e no Imposto sobre Transmisións
Patrimoniais e Actos Xurídicos Documentados.

2.

As compensacións que por esta encomenda perciban os Rexistradores da Propiedade coma titulares das Oficinas Liquidadoras de Distrito Hipotecario, así coma outras
cuestións relativas ás relacións entre a Consellería de Facenda e ditas oficinas estableceranse no convenio que a tal efecto se subscriba.
Artigo 10º.- Axencia Tributaria de Galicia.

Un.- Autorízase a creación da Axencia Tributaria de Galicia, coa finalidade de actuar
como instrumento para a realización das funcións administrativas de aplicación dos tributos e demais funcións e competencias atribuídas nesta lei e as que se lle puideran atribuír
ou encomendar mediante lei ou convenio.
A Axencia Tributaria de Galicia terá natureza de axencia pública autonómica dotada
de personalidade xurídica propia e plena capacidade de obrar, con patrimonio e tesourería
propios e autonomía funcional, financeira e de xestión para o cumprimento do seus fins.
Estará adscrita á consellería competente en materia de facenda que fixará as directrices
e exercerá a tutela e o control de eficacia e eficiencia sobre a súa actividade. A Axencia
gozará do tratamento fiscal aplicable á Xunta de Galicia.
Dous.- A Axencia Tributaria de Galicia terá as seguintes funcións:
a) A aplicación e o exercicio da potestade sancionadora dos tributos propios da
Comunidade Autónoma de Galicia, cando a súa lei específica atribúa estas funcións á consellería competente en materia de facenda.
b) A aplicación e o exercicio da potestade sancionadora dos tributos estatais cedidos á Comunidade Autónoma de Galicia, de acordo co disposto na normativa
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reguladora do financiamento autonómico.
c) A aplicación e o exercicio da potestade sancionadora das recargas que se establezan sobre os tributos estatais.
d) A aplicación e o exercicio da potestade sancionadora doutros tributos estatais ou
locais recadados en Galicia que puidera asumir por delegación ou encomenda.
e) A recadación dos ingresos de dereito público de natureza non tributaria que a
normativa atribúa á consellería competente en materia de facenda.
f)

A revisión en vía administrativa dos actos e actuacións realizados no exercicio das
funcións anteriores, con excepción das reclamacións económico-administrativas,
da revisión de actos nulos de pleno dereito e aquelas outras que por lei específica
se atribúa a outros órganos.

g) A colaboración e coordinación coas demais administracións tributarias e en particular a participación nos órganos de goberno da Axencia Estatal de Administración Tributaria ou, no seu caso, nos das entidades que se cren en relación coa
aplicación dos tributos en Galicia.
h) Calquera outra función que lle sexa atribuída por lei ou por convenio administrativo.
Tres.- O patrimonio da Axencia estará integrado polos bens e dereitos que se lle
adscriban e polos que adquira por calquera título, conforme ao disposto na lexislación de
patrimonio da Comunidade Autónoma de Galicia. O réxime xurídico deste patrimonio
será o previsto na referida lexislación patrimonial.
Os bens que se lle adscriban conservarán a cualificación xurídica orixinaria e a adscrición non implica ningunha transmisión do dominio público nin desafectación.
Catro.- Os recursos da Axencia Tributaria de Galicia estarán constituídos por:
a) As dotacións que se lle asignen nos orzamentos xerais da comunidade autónoma.
b) As subvencións e demais transferencias correntes ou de capital que, con cargo ao
orzamento de calquera ente público, poidan corresponderlle.
c) Os rendementos procedentes dos bens ou dereitos do seu patrimonio.
d) Os ingresos procedentes da prestación de servizos a calquera outra persoa física
ou xurídica, pública ou privada.
e) As achegas voluntarias, doazóns, herdanzas e legados e demais achegas a título
gratuíto de entidades privadas e particulares.
f)

Calquera outro ingreso de dereito público ou privado que normativamente lle
puidera corresponder.

Os recursos que deriven das letras b), d), e) e f) que non estivesen previstos no orzamento da axencia poderanse destinar a financiar maiores gastos por acordo do órgano
que resulte competente conforme aos seus estatutos.
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A recadación de ingresos tributarios e dos demais recursos de dereito público, derivada da actividade propia da Axencia, forman parte do Tesouro da Comunidade Autónoma
de Galicia.
Cinco.- Os actos da Axencia Tributaria ditados no exercicio das súas funcións como
poder público son actos administrativos.
As funcións de aplicación dos tributos e a potestade sancionadora atribuídas á Axencia réxense pola Lei xeral tributaria e a súa normativa de desenvolvemento, as normas
ditadas pola comunidade autónoma no exercicio da súa competencia en materia tributaria
e as disposicións en materia de procedemento administrativo.
Seis.- A Axencia Tributaria de Galicia contará co persoal funcionario e laboral das
Administracións Públicas, e de selo caso con persoal laboral propio, quedando reservadas
ao persoal funcionario as funcións que impliquen a participación directa ou indirecta no
exercicio de potestades públicas ou na salvagarda dos intereses xerais da Comunidade
Autónoma de Galicia e das administracións públicas, así como aquelas que se determinen
na normativa aplicable en materia de emprego público.
O persoal funcionario rexerase pola normativa aplicable en materia de función pública, coas especificidades que se establezan nos estatutos da axencia.
O persoal laboral da Xunta de Galicia rexerase polo convenio colectivo único para o
persoal laboral da Xunta de Galicia, polo texto refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores, aprobado por Real Decreto Lexislativo 1/1995, de 24 de marzo e demais normativa
que lle resulte de aplicación.
O persoal laboral propio rexerase polo estatuto dos traballadores, polo convenio
colectivo que lle resulte de aplicación e demais normativa laboral.
A Axencia contará con persoal directivo, tendo tal consideración o que se determine
nos seus estatutos en atención á especial responsabilidade, competencia técnica e relevancia das tarefas asignadas. O réxime xurídico aplicable a este persoal será o previsto no
artigo 13 da Lei 7/2007, do 12 de abril, e na normativa de desenvolvemento da Comunidade Autónoma de Galicia.
A aprobación e modificación tanto do cadro de persoal como da proposta de relación de postos de traballo será acordada polos órganos superiores de goberno e dirección, logo do informe favorable dos centros directivos competentes en materia de
orzamentos e de función pública, e a contratación será decidida polo órgano que sinale
a súa normativa específica ou os seus estatutos. En todo caso, a aprobación da relación
de postos de traballo con persoal funcionario e/ou laboral da Xunta de Galicia estará
sometida na súa a tramitación á normativa xeral establecida na Administración da comunidade autónoma de Galicia sobre modificacións ou aprobacións destes instrumentos de
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planificación de persoal.
Ao persoal ao servizo da Axencia Tributaria resultaralle de aplicación o réxime de
incompatibilidades previsto para o persoal da Administración da Comunidade Autónoma
de Galicia adecuado a súa condición. O seu incumprimento será sancionado conforme a
normativa que en cada caso resulte de aplicación.
Corresponderá ós órganos competentes da Axencia deseñar o plan anual de formación do persoal adscrito ó seu cargo, así como a firma de convenios con este obxecto con
entidades públicas ou privadas.
Sete.- A Axencia Tributaria de Galicia poderá subscribir convenios de colaboración
con outras administracións e entidades públicas, en canto aos ámbitos de actuación que
directa ou indirectamente sonlle propios.
A colaboración da axencia con outras administracións públicas ou as súas entidades
vinculadas poderá revestir calquera forma admitida en dereito, incluída a constitución ou
participación en entidades con personalidade xurídica propia e diferenciada, que esixirá a
previa autorización do Consello da Xunta de Galicia por proposta do titular da consellería
competente en materia de facenda.
A Axencia participará, en representación da Comunidade Autónoma de Galicia, nos
entes e organismos do Estado responsables da aplicación dos tributos estatais cedidos
parcialmente.
A Axencia colaborará especialmente coas administracións tributarias doutras comunidades autónomas e da administración local.
Oito.- Dende a data de inicio das súas actividades, a Axencia Tributaria quedará subrogada na posición xurídica da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia en
tódalas relacións xurídicas que afecten ó ámbito das súas competencias.

Lei de acompañamento

31

TÍTULO I MEDIDAS FISCAIS

