NUM-CONSULTA: V0002-16
ÓRGANO: SECRETARIA XERAL TÉCNICA E DO PATRIMONIO
DATA DE SAÍDA: 04/02/2016
NORMATIVA:
Artigo 17.Seis do Texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de
Galicia en materia de tributos cedidos polo Estado, aprobado polo Decreto lexislativo
1/2011, de 28 de xullo.

DESCRICIÓN-FEITOS
Vaise a outorgar unha escritura de novación modificativa de préstamo hipotecario
destinado ao financiamento da vivenda habitual na que, ademais de modificar o tipo de
xuro e o prazo, vaise a modificar tamén o valor de taxación do inmoble hipotecado.
CUESTIÓN FORMULADA
A consulta versa sobre a posibilidade de aplicar a dedución prevista no apartado
segundo do artigo 17.Seis do Texto refundido das disposicións legais da Comunidade
Autónoma de Galicia en materia de tributos cedidos polo Estado, aprobado polo
Decreto lexislativo 1/2011, de 28 de xullo, para as operacións de subrogación e
modificación de préstamos e créditos hipotecarios concedidos para a inversión en
vivenda habitual á operación descrita.
CONTESTACIÓN COMPLETA
En virtude das competencias atribuídas polo apartado 2.3 do artigo 5 do Decreto
10/2014, de 1 de agosto, polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería de
Facenda, este centro directivo informa o seguinte:
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Normativa:
1. Apartado segundo do artigo 17.Seis do Texto refundido das disposicións legais da
Comunidade Autónoma de Galicia en materia de tributos cedidos polo Estado aprobado
polo Decreto lexislativo 1/2011, de 28 de xullo:
(…)
2. Aplicaráselles unha dedución do 100% na cota do imposto sobre actos xurídicos
documentados na modalidade gradual de actos xurídicos documentados ás escrituras
públicas de novación modificativa de préstamos ou créditos hipotecarios concedidos
para o investimento en vivenda habitual, pactados de común acordo entre acredor e
debedor, sempre que o acredor sexa unha das entidades á que se refire o artigo 1 da
Lei 2/1994, do 30 de marzo, sobre subrogación e modificación de préstamos
hipotecarios, e a modificación se refira ao método ou sistema de amortización e a
calquera outras condicións financeiras do préstamo ou crédito.
2. Artigo 88 da Lei 58/2003, de 17 de decembro, xeral tributaria, consultas tributarias
escritas:
1. Os obrigados poderán formular á Administración tributaria consultas respecto ao
réxime, a clasificación o a calificación tributaria que en cada caso lles corresponda.
(…)
3. Artigo 55.2.a) da Lei 22/2009, de 18 de decembro, pola que se regula o sistema de
financiamento das Comunidades Autónomas de réxime común e cidades con Estatuto
de Autonomía e se modifican determinadas normas tributarias:
2. Non son obxecto de delegación as seguintes competencias:
a) A contestación das consultas reguladas nos artigos 88 e 89 da Lei 58/2003, de 17 de
decembro, Xeral Tributaria, salvo no que se refira á aplicación das disposicións ditadas
pola Comunidade Autónoma no exercicio das súas competencias.
(…)
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Resposta:
Con carácter previo, cabe advertir que o consultante non é o obrigado tributario en tal
operación de novación modificativa polo que, de conformidade co disposto no artigo 88
da Lei 58/2003, de 17 de decembro, xeral tributaria e apartados 1 e 2 do artigo 66 do
Regulamento xeral das actuacións e os procedementos de xestión e inspección
tributaria e de desenvolvemento das normas comúns dos procedementos de aplicación
dos tributos, aprobado polo Real decreto 1065/2007, de 27 de xullo, non están
lexitimados para formular a consulta salvo que acheguen documentación acreditativa
da representación do mesmo.
Sen prexuízo do anterior, cabe sinalar que o Decreto lexislativo 1/2011, de 28 de xullo,
no apartado segundo do artigo 17.Seis (engadido polo artigo Tres da Lei 12/2011, de
26 de decembro, de medidas fiscais e administrativas) establece que aplicaráselles
unha dedución do 100% na cota do imposto sobre actos xurídicos documentados na
modalidade gradual de actos xurídicos documentados ás escrituras públicas de
novación modificativa de préstamos ou créditos hipotecarios concedidos para o
investimento en vivenda habitual, pactados de común acordo entre acredor e debedor,
sempre que o acredor sexa unha das entidades á que se refire o artigo 1 da Lei 2/1994,
do 30 de marzo, sobre subrogación e modificación de préstamos hipotecarios, e a
modificación se refira ao método ou sistema de amortización e a calquera outras
condicións financeiras do préstamo ou crédito.
Polo tanto, para determinar se procede ou non a mencionada dedución nunha escritura
de novación modificativa de préstamo ou crédito hipotecario concedido para o
investimento en vivenda habitual cando se modifica o valor de taxación do inmoble
hipotecado, haberá que verificar se o dito valor de taxación está contido dentro das
condicións financeiras do contrato.
De acordo co disposto no artigo 29 da Orden EHA/2899/2011, de 28 de outubro, de
transparencia e protección do cliente de servizos bancarios, os documentos
contractuais e as escrituras públicas nas que se formalicen os préstamos conterán,
debidamente separadas das restantes, cláusulas financeiras cuxo contido mínimo
axustarase
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Personalizada. As demais cláusulas de tales documentos contractuais non poderán, en
prexuízo do cliente, desvirtuar o contido daquelas. (…)
A Ficha de Información Personalizada contida no Anexo II da citada Orden recolle as
seguintes seccións:
1. Entidade de crédito
2. Características do préstamo
3. Tipo de xuros
4. Periodicidade e número de pagos
5. Importe de cada cota hipotecaria
6. Táboa de amortizacións
7. Vinculacións e outros custes
8. Amortización anticipada
9. Dereito de subrogación
10. Departamento de atención ao cliente
11. Servizo de reclamacións do Banco de España
12. Incumprimento dos compromisos vinculados ao préstamo: consecuencias para o
cliente
13. Información adicional, no caso de vendas a distancia
14. Riscos e advertencias
Neste sentido, a anterior Orde de 5 de maio de 1994, sobre transparencia das
condicións financeiras dos préstamos hipotecarios (vixente ata o 29 de abril de 2012, e
que foi substituída pola de 28 de outubro de 2011), no seu Anexo II “Cláusulas
financeiras dos contratos de préstamo hipotecario”, dispoñía como cláusula 5ª os
“Gastos a cargo do prestatario”, especificando con maior detalle que na normativa
vixente cales poderían ser estes:
Nesta cláusula especificaranse todos aqueles conceptos de gasto futuros ou pendentes
de pago que sexan ou se pacten a cargo do prestatario.
Poderán incluírse os seguintes conceptos:
a) Gastos de taxación do inmoble.
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(…)
En conclusión, á novación de préstamos ou créditos hipotecarios concedidos para o
investimento en vivenda habitual que teña por obxecto a modificación do valor de
taxación do inmoble hipotecado, ao non figurar este contido nas cláusulas financeiras
das escrituras públicas nas que se formalicen os préstamos, non lle será de aplicación
a dedución prevista no apartado segundo do artigo 17.Seis do Texto refundido das
disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de tributos cedidos
polo Estado, aprobado polo Decreto lexislativo 1/2011, de 28 de xullo.
O que comunico a vostede con efectos vinculantes, conforme ao disposto no apartado
1 do artigo 89 da Lei 58/2003, de 17 de decembro, xeral tributaria.
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