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NORMATIVA APROVADA
- Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l'Impost de Societats.

- Llei 28/2014, de 27 de novembre, per la qual es modifiquen,
entre d’altres, la Llei de l'Impost sobre el Valor Afegit.

- Llei 26/2014, de 27 de novembre, per la qual es modifica la
Llei de l'Impost sobre la Renda de les Persona Físiques, la Llei
de l'Impost sobre la Renda de No Residents i la Llei de l'Impost
sobre Successions i Donacions.
- Llei 36/2014, de 26 de desembre, de Pressupostos Generals
de l'Estat per al 2015.
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NORMATIVA APROVADA
CATALUNYA
- Projecte de llei de pressupostos generals de la Generalitat
per al 2015.
- Projecte de llei de mesures fiscals, financera i administratives
per al 2015.
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1) IMPOST DE SOCIETATS
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1.1) Incorporació del concepte
d’activitat econòmica
-

Concepte molt rellevant per poder aplicar tipus de
gravamen reduïts, règim pimes, exempció per doble
imposició, entre uns altres.

-

Incorporació de la mateixa definició d’activitat
econòmica establerta en l'IRPF.

-

Per saber si hi ha activitat econòmica, es tindran en
compte totes les entitats pertanyents al grup de
societats (art. 42 CCo).
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1.1) Incorporació del concepte
d’activitat econòmica

-

Activitat econòmica d’arrendament d'immobles:
• S'exigeix una
completa.

persona

contractada

a

jornada

• No és necessari local.

-

Nou concepte d’”entitat patrimonial”.

9

1.2) Nous contribuents
Societats civils privades (SCP) amb objecte
mercantil:

 Règim transitori en l'IRPF durant el 2015, per poder
dissoldre i liquidar la SCP abans de tributar per IS,
sense cost fiscal.
 Entrada en vigor: 1 de gener de 2016.
 Objecte mercantil: activitats professionals? Reforma del
Codi de Comerç...
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1.3) Amortitzacions
-

Simplificació de les taules d'amortització.

-

Nou supòsit de llibertat d'amortització per a
tot tipus d'entitats
 Elements d'immobilitzat material nous
 Valor unitari igual o inferior a 300 €
 Límit: 25.000 € per a cada període impositiu
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1.4) Deterioraments
-

Es manté la deduïbilitat fiscal de les pèrdues per
deterioració de crèdits i existències.

-

No són deduïbles les següents pèrdues per deterioració:
 Immobilitzat material
 Inversions immobiliàries
 Immobilitzat intangible
 Fons de comerç
 Instruments de patrimoni
 Valors (filials) i valors representatius de deute
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1.4) Deterioraments

-

Amb la deterioració i les depreciacions sistemàtiques
extracomptables (fons de comerç i actius intangibles de
vida indefinida) es cobreix amb el temps la pèrdua de
valor.

-

Només són deduïbles en cas de:
 Transmissió de l'element a un tercer que no pertanyi al
grup de societats
 Baixa de l'element en la comptabilitat
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1.5) Despeses deduïbles
-

Interessos satisfets per préstecs participatius concedits
per entitats del mateix grup de societats: fiscalment
equiparats al finançament propi i, per tant, no deduïbles.
 Només aplicable a préstecs
posterioritat al 20/06/2014.

-

atorgats

amb

Limitació de les despeses per atenció a clients
 1% de l'import net de la xifra de negocis
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1.5) Despeses deduïbles
-

Retribució dels administradors
 Es garanteix la deduïbilitat de les retribucions dels
administradors pel desenvolupament de funcions diferents a
les corresponents al seu càrrec d'administrador, amb
independència del caràcter mercantil o laboral de la relació.

 Com? Aquestes remuneracions expressament no tenen la
consideració de donatius o liberalitats.

 Les retribucions dels administradors pel desenvolupament del
seu càrrec d'administrador estan condicionades al fet que
estiguin reconegudes en els Estatuts + Junta.
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1.5) Despeses deduïbles

- Despeses amb entitats vinculades que, com a
conseqüència d'una qualificació fiscal diferent,
no generin ingressos o generin un ingrés
exempt o sotmès a un tipus de gravamen
nominal inferior al 10%.
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1.6) Operacions vinculades
-

Simplificació de l’obligació de documentació per a
entitats o grups d’entitats amb import net de la xifra de
negocis inferior a 45 milions d’euros.

-

Perímetre de vinculació:
 Relació soci – societat: 25% de participació (abans, 5%)

-

No té la consideració de vinculació la retribució
percebuda per consellers i administradors de les
societats.

-

Es recupera el supòsit de vinculació “de fet”: una entitat
exerceix poder de decisió sobre l’altra.
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1.6) Operacions vinculades

-

Llibertat per escollir el mètode de valoració de les
operacions: no hi ha ordre jeràrquic en l'aplicació del
mètode.

-

Regles específiques de valoració de les operacions dels
socis amb les societats professionals:
 75% del resultat previ de l'entitat (descomptant les
retribucions de mercat dels socis professionals). Abans,
el 85%

-

Modificació del règim sancionador.
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1.7) Correcció monetària

-

Desapareix
el
coeficient
d'actualització
d'immobles afectes a una activitat econòmica
(immobilitzat material o inversió immobiliària),
en cas de transmissió.

-

Desapareix, per tant, l'ajust negatiu per
aplicació del coeficient de correcció monetària.
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1.8) Reserva de capitalització
 Foment de la capitalització de les empreses
 Ajust permanent negatiu
 Reducció a la base imposable del 10% de l'increment dels fons
propis
 Requisits:
 Mantenir l'increment dels fons propis 5 anys
 Dotar una reserva indisponible per l'import de la reducció
 Límit quantitatiu: 10% de la base imposable positiva prèvia a la
reducció
 Efecte en la tributació: tipus general (25%) x límit quantitatiu (10%
base imposable) = 2,5%
 Tributació efectiva en cas d'aplicar-la: 22,5%
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1.9) Compensació de BIN
-

Aplicable a totes les societats a partir de 2016

-

No hi ha límit temporal: no caducitat de les
bases imposables negatives

-

Límit quantitatiu:
 60% de la base prèvia a la seva compensació.
 En tot cas es podrà deduir 1 milió d’euros.

-

Limitació a un període de 10 anys del termini
que disposa l'Administració per comprovar la
procedència de la compensació o deducció
originària.
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1.9) Compensació de BIN
BASES IMPOSABLES NEGATIVES (2015)
 LÍMIT QUANTITATIU
XIFRA DE NEGOCIS

PERCENTATGE DE COMPENSACIÓ

≤6.010.121,04 euros

100% de la base imposable prèvia a
la compensació

>6.010.121,04 euros

100% de la base imposable prèvia a
la compensació

<20.000.000,00 euros
≥20.000.000,00 euros
<60.000.000,00 euros
≥60.000.000,00 euros

50% de la base imposable prèvia a
la compensació
25% de la base imposable prèvia a
la compensació
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1.10) Tipus de gravamen

TIPUS D'ENTITAT

BASE IMPOSABLE

2014

2015

2016

RÈGIM GENERAL

TOTAL

30%

28%

25%

REDUÏDA DIMENSIÓ

Fins a: 300.000 €

25%

25%

Xifra Negocis període anterior:
10 M

A partir de: 300.000 €

30%

*Xifra de negocis d'aquest
període ‹ 5M
*Plantilla mitjana ‹ 25
*Manteniment ocupació 2008

Fins a: 300.000 €

20%

A partir de: 300.000 €

25%

SOCIETATS DE NOVA
CREACIÓ

Fins a: 300.000 €

15%

A partir de: 300.000 €

20%

MICROEMPRESES

* A partir de 01/01/2013

25%
28%

25%

25%

15%

15%
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1.11) Doble imposició
-

Desapareix la deducció per doble imposició (100% i 50%)

-

Introducció del règim d'exempció amb caràcter general

-

Dividends:
 Ajust negatiu permanent
 Exempció total per participacions significatives: > 5%
valor d'adquisició > 20M €

o

 En cas de participacions en no residents, es demana
tributació mínima en origen amb un tipus nominal del 10%
o tenir CDI amb clàusula d'intercanvi d'informació.
 No hi ha cap exempció per participacions poc significatives:
< 5%. Per tant, tributació íntegra d'aquests dividends per
part de la perceptora.
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1.11) Doble imposició
-

Plusvàlues per transmissió de participacions en entitats:
 Ajust negatiu permanent.
 Exempció total per participacions significatives: > 5%
valor d'adquisició > 20M €.

o

 Exempció total per tota la plusvàlua, no només per la
part de la plusvàlua corresponent a beneficis no
distribuïts durant el període de tinença de la participació.
 No és necessari un període de tinença mínim abans de
vendre.
 En cas de participacions en no residents, es demana
tributació mínima en origen amb un tipus nominal del
10% o tenir CDI amb clàusula d'intercanvi d'informació.
 No hi ha cap exempció
significatives: < 5%.

per

participacions

poc
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1.11) Doble imposició
-

Es manté la deducció per doble imposició
internacional per impost suportat pel subjecte
passiu en la menor de les dues quantitats:
 Impost satisfet efectivament a l'estranger.
 Impost que s'hauria d'haver satisfet a Espanya si
les rendes s'haguessin obtingut en territori
espanyol.

-

L'excés de l'impost satisfet a l'estranger que no
es pugui deduir com a deducció per doble
imposició internacional serà despesa fiscalment
deduïble.
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1.12) Incentius fiscals
-

Supressió de:
 Deducció per inversions mediambientals
 Deducció per reinversió de beneficis extraordinaris
 Deducció per inversió de beneficis (nova del 2013!)
 Deducció per despeses de formació professional
 Deducció per inversions en béns d'interès cultural
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1.12) Incentius fiscals
-

Manteniment i millora de:

 Deducció per inversió en R+D+IT
 Deducció per creació d'ocupació
 Deducció per creació d'ocupació per a persones
amb discapacitat
 Deducció per inversions en produccions
cinematogràfiques i audiovisuals.
 Deducció limitació amortitzacions 2013-2014
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1.12) Incentius fiscals
-

Deducció per inversió en R+D+IT
 La base de la deducció es disminueix en el 100% de
la subvenció (abans, el 65%)
 Es poden monetitzar 5 milions d'euros (abans, 3
milions)
 Ampliació del concepte d'innovació tecnològica:
activitats de projectes de demostració inicial o
projectes pilot relacionats amb l'animació i els
videojocs.
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1.12) Incentius fiscals

-

Esmena Senat: deducció
amortitzacions 2013-2014

per

limitació

de

les

 Deducció del 5% (pel 2015, 2%) de les quantitats
que s'integrin a la base imposable, derivades
d'amortitzacions no deduïdes en els exercicis 2013 i
2014,
‒

Deducció per creació d'ocupació
 Treballadors de menys de 30 anys i aturats en
empreses de nova creació
 Personal discapacitat
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1.13) Règims especials
-

Règim d'operacions de reestructuració:
 Desapareix l'opció per a la seva aplicació:
 Obligació de comunicació a l’Administració Tributària.
 Desapareix el tractament fiscal del fons de comerç de
fusió.
 Subrogació de l’entitat adquirent en BIN generades per
una branca d’activitat, en el cas que sigui transmesa per
una altra entitat.
 L’Administració Tributària pot determinar la inaplicabilitat
parcial del règim.
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1.13) Règims especials
Règim d'Entitats de Reduïda Dimensió:

 Les entitats patrimonials no poden aplicar els incentius
d'aquest règim.
 Eliminació de l'escala de gravamen: tipus únic del 25%.
 Eliminació de llibertat d'amortització de béns d'escàs valor.
 Eliminació d'amortització accelerada en cas de reinversió.
 Reserva d’anivellació de bases imposables negatives.
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1.13) Règims especials
-

Règim d'Entitats de Reduïda Dimensió:
 Reserva d'anivellació de bases imposables negatives.
 Ajust temporal negatiu
 Reducció de la base imposable en un 10%
 Reserva indisponible equivalent a aquest import
 La disminució no pot superar el milió d'euros
 Reversió a mesura que es van tenint bases imposables
negatives, amb un límit temporal de 5 anys
 Efecte en la tributació: tipus general (25%) x límit
quantitatiu (10% base imposable) = 2,5%
 Tributació efectiva en cas d'aplicar-la: 22,5%
 Si s'acumulen reserves de capitalització i d'anivellació,
tributació efectiva del 20%
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1.14) Pròrroga mesures
temporals pel 2015
-

Pròrroga pel 2015 de determinades limitacions a les
amortitzacions:
 Llibertat d'amortització amb manteniment d'ocupació
 Llibertat d'amortització sense manteniment d'ocupació
 Fons de comerç financer (1%)
 Immobilitzat intangible de vida útil indefinida (2%)

-

De moment no es prorroga la limitació de les
amortitzacions de l'immobilitzat material, inversions
immobiliàries, immobilitzat intangible al 70% (20132014)...
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1.14) Pròrroga mesures
temporals pel 2015
-

Pròrroga pel 2015 d'altres mesures temporals:

 Limitació bases imposables negatives (25% - 50%)
 Pagament fraccionat mínim (12% del resultat comptable)
 Limitació d'incorporació de determinats actius per diferir
l'impost (insolvències, aportacions a sistemes de previsió
social) amb el límit del 60% de la base imposable.
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2. IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT
(IVA)
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2.1) Supòsit de no subjecció
2.2) Exempcions
2.3) Lloc de realització de prestació de serveis
2.4) Tipus impositius
2.5) Nous supòsits d'inversió de subjecte passiu
2.6) Modificació de la base imposable per concurs de creditors
2.7) Prorrata especial
2.8) Règim opcional de diferiment del pagament de l'IVA IMPORTACIÓ
2.9) Anotació sobre deduïbilitat de l'IVA
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2.1) Operacions no subjectes

Lliuraments de béns amb finalitats publicitàries:

Nou límit anual lliurat a un mateix destinatari: 200 euros
(abans, 90,15 euros)
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2.2) Exempcions

Renúncia a les exempcions immobiliàries:
- Quan l'adquirent tingui dret a la deducció parcial de
l'impost (per exemple, una societat a la qual li resulta
d'aplicació la regla de prorrata)
S'evita el cost de l'ITP que, encara que sigui amortitzable,
suposa un cost.
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2.2) Exempcions

Operacions financeres

- Préstecs o compravenda accionis.
- La intervenció del fedatari públic (Notari) està subjecta i
no exempta.
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2.3) Lloc de realització de prestació
de serveis
Productes electrònics per Internet:
 Si un consumidor final, resident a Espanya, UE o Canàries,
adquireix productes electrònics per Internet, tals com:
- e-books
- música, pel·lícules o jocs
- cursos a distància
A partir de 2015, tributarà al tipus impositiu del país on
resideix (21% a Espanya) i, per tant, es realitza la descàrrega.
 Si el destinatari (empresari o consumidor final) resideix fora de
la UE, estarà subjecte a Espanya si el servei s'utilitza o explota
aquí.
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2.4) Tipus impositius

Equips i material mèdic
Els productes sanitaris i equips mèdics passen a tributar,
amb caràcter general, del 10% al 21%.
Excepte:
Es manté al 10%: entre d’altres, ulleres i lents de contacte
graduades, pròtesis, cadires de rodes o crosses, gases,
benes o farmacioles, com també alguns productes d'higiene
femenina i anticonceptius.
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2.5) Nous supòsits d'inversió de
subjecte passiu
S'amplien els supòsits d'inversió del subjecte passiu:

 Telèfons mòbils, consoles de videojocs, ordinadors portàtils i
tauletes digitals, quan el destinatari sigui un empresari
revenedor o l'import de l'operació excedeixi de 10.000 €
(IVA inclòs).
Aquests lliuraments hauran de documentar-se en una factura
amb sèrie especial.
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2.6) Modificació de la base imposable
per concurs de creditors

Es flexibilitza el termini per modificar la base imposable:
- En cas de concurs de creditors, s’amplia el termini per
poder realitzar la modificació de la base imposable d'1
mes a 3 mesos.
- En cas de crèdits incobrables, els empresaris
considerats pimes podran modificar la base imposable
transcorregut el termini de sis mesos, com fins ara, o
esperar el termini general d'un any que s'exigeix per a la
resta d'empresaris.
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2.7) Prorrata especial

Aplicació obligatòria de la regla de la prorrata especial quan
l'import de quotes deduïbles en un any natural per aplicació
de la prorrata general sigui superior al 10% (abans 20%)
del que resultaria d'aplicar la prorrata especial.
Per tant, s'àmplia l'àmbit d'aplicació de la prorrata especial.
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2.8) Règim opcional de diferiment del
pagament de l'IVA IMPORTACIÓ
NOU RÈGIM:
Les empreses amb període de declaració mensual podran optar
per “ingressar l'IVA Importació a la pròpia declaració”, amb
el que s'aconsegueix diferir el seu pagament.

1. Entitats que poden acollir-se al règim:
Les empreses amb període de declaració mensual:
-

Grans empreses (volum operacions > 6.010.121,04 €)

-

Societats inscrites en el Registre de Devolució Mensual
(REDEME)

-

Grups d'IVA
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2.8) Règim opcional de diferiment del
pagament de l'IVA IMPORTACIÓ

2. Opció: mitjançant 036 (obliga a totes les importacions de
l'any)
3. Termini opció: aquest any gener 2015 / normalment
novembre de l'any anterior a l’any en què faci efecte.
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2.8) Règim opcional de diferiment del
pagament de l'IVA IMPORTACIÓ

1. Declaració d'ingrés de l'IVA diferit: Casella 77 del
Model 303
S'haurà de consignar l'import de les quantitats
liquidades per l'Administració en la Casella 77 del Model
303 declaració del període en què se li notifica el deute.
Exemple: DUA o liquidacions notificades al febrer han de
presentar-se de l'1 al 20 de març.
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2.9) IVA deduïble ens públics
i subjectes “duals”

- Regla de deducció de l'IVA suportat per als ens públics
que realitzin conjuntament operacions subjectes i no
subjectes a IVA:


“podran deduir-se les quotes suportades en funció
d'un criteri raonable.”

- Possible incidència per a Fundacions i Associacions
finançades amb donatius i subvencions públiques o
privades.
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2.9) IVA deduïble ens públics
i subjectes “duals”
En general, el nou criteri de l'Administració és el següent:
 Activitats de naturalesa econòmica: SUBJECTES A IVA:
(Serveis de publicitat, comercialització de productes,...)
Administració tributària: deduïbles
 Activitats de naturalesa no econòmica: NO SUBJECTES A IVA:
(Activitat fundacional en sentit estricte)
Administració tributària: no deduïbles
 Activitats de naturalesa mixta: afectació parcial:
Administració tributària: parcialment deduïbles (“regla de
prorrata”?)
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3) IMPOST SOBRE LA RENDA DE
LES PERSONES FÍSIQUES

51

3.1) Rendiments del treball personal
3.2) Rendiments d'Activitats Econòmiques
3.3) Rendiments del Capital Immobiliari
3.4) Rendiments del Capital Mobiliari
3.5) Guanys i pèrdues patrimonials
3.6) Retribucions en espècie
3.7) Base Imposable: integració i compensació de rendes
3.8) Base Liquidable: reduccions
3.9) Escales de Gravamen
3.10) Mínim personal, mínim per descendents i ascendents i mínim per discapacitat
3.11) Deduccions
3.12) Règims especials
3.13) Retencions a compte
3.14) Obligació de declarar
3.15) “Amnistia fiscal” per a pensions percebudes de l'estranger
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3.1) Rendiments del treball personal
1. Indemnitzacions per acomiadament

-

Limitació de l'exempció de la indemnització per acomiadament
per import de 180.000 €.

-

Import no exempt: considerat com a renda “irregular” (reducció
del 30%).
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3.1) Rendiments del treball personal
1. Indemnitzacions per acomiadament
-

La limitació NO s'aplicarà:


Acomiadaments anteriors a l’01/08/2014.



Acomiadaments
l’01/08/2014.



Acomiadaments col·lectius comunicats a l'autoritat laboral abans
de l’01/08/2014.

derivats

d'un

ERO

aprovat

abans

de
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3.1) Rendiments del treball personal
-

Règim transitori:
● Les
indemnitzacions
per
acomiadament
anteriors
a
l’01/08/2014, i que excedeixin de la part exempta, poden
aplicar la reducció.
● Període mínim de generació: el nombre d'anys de servei del
treballador.
● Percepció fraccionada en diversos períodes
condició de complir amb l'actual regla:

impositius

a

Nre. anys generació del rendiment
-------------------------------------------------------

>2

Nre. períodes impositius de fraccionament
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3.1) Rendiments del treball personal
2. Rendiments del treball “irregulars”:
-

Modificació percentatge de reducció: 30% (abans 40%).

-

Eliminació del requisit que els rendiments no s'obtinguin de
manera periòdica o recurrent.

-

Nova limitació: la reducció no s'aplica si s'han obtingut altres
rendiments dels treballs en els 5 anys anteriors i per aquests ja
es va aplicar la reducció.

56

3.1) Rendiments del treball personal

-

Base màxima de reducció: es manté el límit general de 300.000 €
i el límit especial per a rendiments derivats de l'extinció de la
relació laboral o mercantil.

-

Stock options: eliminació de la limitació específica actual en funció
del salari mitjà anual del conjunt de declarants i el període de
generació del rendiment.
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3.1) Rendiments del treball personal
-

Règim transitori:
 Stock options concedides abans de l’01/01/2015
s'exerceixin passats 2 anys des de la concessió:

que

 Apliquen la reducció amb el límit vigent a 31/12/2014 (salari
mitjà anual x nombre d'anys de generació del rendiment).
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3.1) Rendiments del treball personal
3. Assegurances de vida d'exteriorització de compromisos per
a pensions amb cobertura mixta de supervivència i mort o
invalidesa
- Imputació fiscal obligatòria de la part de les primes satisfetes
que correspongui al capital en risc per mort o incapacitat.
- Capital en risc = diferència entre el capital assegurat per mort o
incapacitat i la provisió matemàtica.
- Import superior a 50 euros.
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3.1) Rendiments del treball personal

4. Despeses deduïbles:
-

Nova despesa deduïble en concepte “altres despeses” per import
de 2.000 € anuals.

-

Mobilitat geogràfica del treballador: 2.000 € addicionals en el
període impositiu del canvi de residència i el següent.

-

Treballador actiu discapacitat: 3.500 € addicionals (7.750, si a
més necessita ajuda de tercers, té mobilitat reduïda o discapacitat
igual o superior al 65%).
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3.1) Rendiments del treball personal
5. Reduccions:
-

La reducció del treball només per a rendiments nets del treball
inferiors a 14.450 € anuals (sempre que no s'obtinguin rendes,
excloses les exemptes, diferents de les del treball superiors a
6.500 €).

-

Nova escala: s'augmenta la reducció a mesura que la renda va
essent inferior a 14.450 €.

-

Eliminació de la reducció del 100% per a treballadors en actiu
majors de 65 anys que perllonguin la seva activitat laboral.
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3.2) Rendiments d'activitats
econòmiques
1. Definició d'activitat econòmica (RAE): I
-

Es consideraran RAE els derivats d'activitats professionals que
procedeixin d'una entitat on el professional tingui participació
al capital i estigui donat d'alta en el REPTA o Mutualitat
alternativa a la SS.


Factura per prestació de serveis (no nòmina)



IVA 21%



Retenció IRPF professionals (19% - 15% - 9%)
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3.2) Rendiments d'activitats
econòmiques
1. Definició d'activitat econòmica (RAE):II

-

Arrendament d'immobles: s'elimina el requisit de local
destinat a la gestió. Es manté el requisit de persona
contractada a jornada completa.
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3.2) Rendiments d'activitats
econòmiques
2. Estimació directa simplificada
-

Es manté en 600.000 € l'import net de la xifra de negocis de l'any
anterior pel conjunt d'activitats.

-

Provisions deduïbles i despeses de difícil justificació: es permet
una quantitat fixa de 2.000 €. (Abans 5% rendiments nets)
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3.2) Rendiments d'activitats
econòmiques
3. Estimació objectiva (I)
-

Nous límits d'exclusió:
econòmiques.

-

Límit de 75.000 € quan correspongui a rendiments que estiguin
obligats a expedir factura i el destinatari sigui empresari o
professional.

-

Nou límit volum de compres any anterior: 150.000 €.

-

Entrada en vigor l’01/01/2016.

150.000

€

pel

conjunt

d'activitats
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3.2) Rendiments d'activitats
econòmiques
3. Estimació objectiva (II)
-

Activitats agrícoles, ramaderes i forestals: el límit es rebaixa de
300.000 € a 200.000 €.

-

Exclusió de diverses activitats econòmiques: activitats amb
retenció de l'IRPF a l’1% (pintura, lampisteria, fusteria, etc.).
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3.2) Rendiments d'activitats
econòmiques
4. Reduccions (I)
-

Modificació reducció per rendiments “irregulars”: canvi del 40% al
30% de reducció per obtenció de rendes “irregulars”.

-

Nou límit de base màxima de reducció de 300.000 €.

-

Règim transitori per a rendiments fraccionats rebuts amb
anterioritat a l’01/01/2015.
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3.2) Rendiments d'activitats
econòmiques
4. Reduccions (II)
-

Reducció del rendiment net en 2.000 € per al “fals autònom”
 Facturació a 1 únic client (no vinculació).
 Les despeses deduïbles no poden superar el 30% dels
rendiments íntegres.
 No percebin rendiments del treball.
 Almenys el 70% dels seus ingressos estiguin subjectes a
retenció.
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3.3) Rendiments del capital
immobiliari
Reduccions
-

Eliminació reducció del 100% per arrendament d'habitatge.

-

Es manté la reducció del 60% per arrendament d'habitatge
(avantprojecte 50%). Només aplicable a rendiments
positius!

-

Modificació de la reducció del 40% al 30% per obtenció de
rendes “irregulars” amb un nou límit de 300.000 € anuals.
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3.4) Rendiments del capital mobiliari

1. Rendiments derivats de la participació en fons propis

-

Eliminació de l'exempció dels primers
dividends i participacions en beneficis.

1.500

€

en
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3.4) Rendiments del capital mobiliari

1. Rendiments derivats de la participació en fons propis
-

Distribucions de prima d'emissió d'empreses no cotitzades


Fins al 31/12/2014: disminueix el valor d'adquisició (no
tributa)



A partir de l’01/01/2015: tributació com a rendiment del
capital mobiliari


Requalificació fiscal de les distribucions de primes d'emissió com
a dividends.



Tributació com a dividend de la part de la prima distribuïda que
es correspongui amb reserves generades i no distribuïdes durant
el temps de tinença de la inversió.
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3.4) Rendiments del capital mobiliari

1. Rendiments derivats de la participació en fons propis
-

Reducció de capital amb devolució d'aportacions


Fins al 31/12/2014: disminueix el valor d'adquisició (no
tributa)



A partir de l’01/01/2015: tributació com a rendiment del
capital mobiliari


Requalificació fiscal de la reducció de capital amb devolució
d'aportacions com a dividends.



Tributació com a dividend del capital reduït objecte de devolució
que es correspongui amb reserves generades i no distribuïdes
durant el temps de tinença de la inversió.
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3.4) Rendiments del capital mobiliari

2. Nous plans d'estalvi a llarg termini (PALP) (1)
-

No sistemes de previsió social: no “funcionen” com els plans de
pensions.

-

Assegurances de vida individuals a llarg termini amb cobertura de
supervivència, mort o invalidesa (SIALP). El contribuent ha de ser
prenedor, assegurat i beneficiari, excepte en cas de mort.

-

Comptes individuals d'estalvi a llarg termini (CIALP): contractes
bancaris de dipòsit de diners.
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3.4) Rendiments del capital mobiliari

2. Nous plans d'estalvi a llarg termini (PALP) (2)
-

1 contribuent = 1 Pla d'Estalvi a llarg termini.

-

Garantia del 85% d'inversió realitzada.

-

Aportació màxima anual: 5.000 €, no redueix la BI.

-

Condició exempció
contractació.

-

Extinció del contracte i obligació de retenció a compte al 19%:
disposició anticipada abans de 5 anys o superació límit 5.000 €
màxima inversió.

fiscal

=

Transcurs

5

anys

des

de

la
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3.4) Rendiments del capital mobiliari

2. Plans d'estalvi a llarg termini (PIAS) (3)
-

Disminueix de 10 a 5 anys l'antiguitat que ha de tenir la prima
satisfeta.

-

Règim transitori: el requisit de 5 anys també aplica als PIA
formalitzats amb anterioritat a l’01/01/2015.
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3.5) Guanys i pèrdues patrimonials

-

Equiparació del tractament fiscal de la venda de drets de
subscripció preferent procedents d'accions cotitzades (a partir
d’01/01/2017) i no cotitzades.
 L'import obtingut en la venda de drets de subscripció no
reduirà el valor d'adquisició de les accions i generarà
guanys patrimonials l'any que es produeixi la transmissió.
 Obligació de retenir per part del pagador (2017)
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3.5) Guanys i pèrdues patrimonials

-

No existeix guany patrimonial quan per imposició legal o
resolució judicial es produeixin compensacions dineràries
diferents de la pensió compensatòria.
 “Compensació per treball a la llar” (article 41 Codi de Família).
 Desactiva l'alarma per la resolució del TEAC del 30/10/2013.

-

Nova exempció per als guanys patrimonials derivats de la dació
en pagament de l'habitatge habitual.
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3.5) Guanys i pèrdues patrimonials

-

Eliminació dels “COEFICIENTS D'ABATIMENT” sense efecte
anunci
 Immobles, accions cotitzades, accions no cotitzades i altres elements
patrimonials adquirits abans del 31/12/1994.
 En cas de venda abans del 31/12/2014, tributació efectiva molt
inferior.
 En cas de venda a partir d’01/01/2015, tributació efectiva molt
superior (excepte per a vendes per import inferior a 400.000 euros)
 Si no es pot vendre, es pot planificar igualment la futura venda encara
que aquesta es produeixi el 2015: aportació a una societat per
actualitzar valor, donació a familiars amb bonificació del 100%, ...
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3.5) Guanys i pèrdues patrimonials

-

Eliminació dels “COEFICIENTS D'ABATIMENT” sense efecte
anunci: vendes a partir de 400.000 euros (esmena Senat)
 Es mantenen els coeficients d'abatiment el 2015 per als guanys
patrimonials derivats de vendes per un preu de transmissió de fins a
400.000 euros.

 Límit de 400.000 euros aplicable no a la venda de cada bé de manera
individual, sinó al conjunt de béns, amb independència que la venda
de cadascun es produeixi en diferents moments.
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3.5) Guanys i pèrdues patrimonials

-

Eliminació dels coeficients de correcció monetària per a les
plusvàlues associades a l'alienació de béns immobles destinats a
corregir l'efecte de la inflació.
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3.5) Guanys i pèrdues patrimonials

-

Nova exempció del guany patrimonial derivada de la transmissió
d'elements patrimonials per contribuents majors de 65 anys:
 L'import obtingut es reinverteixi en una renda vitalícia al seu
favor.
 Termini: 6 mesos des de la transmissió.
 Límit quantitatiu: 240.000 €.
 Import reinvertit inferior al total obtingut: part proporcional.
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3.5) Guanys i pèrdues patrimonials

-

Crèdits vençuts i no cobrats: la pèrdua patrimonial es podrà imputar
en el període en què:
 Tingui eficàcia una quitació.
 Tingui eficàcia el conveni, en cas de concurs de creditors.
 Si es compleix 1 any des de l'inici del procediment judicial
diferent del concurs de creditors que tingui per finalitat l'execució
del crèdit sense que s'hagi pogut cobrar.

82

3.6) Retribucions en espècie
- Utilització o lliurament de vehicles automòbils:
 Regla de valoració –> Es pot reduir en un 30% si són
vehicles considerats eficients energèticament.
- Utilització d'un habitatge propietat del pagador:
 Regla de valoració –> En el 5% (el 10% amb caràcter
general) del valor cadastral si aquest ha estat revisat
amb efectes en el mateix període impositiu o en els deu
períodes anteriors.
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3.7) Base imposable: integració i
compensació de rendes
INTEGRACIÓ I COMPENSACIÓ DE RENDES
BASE IMPOSABLE GENERAL

BASE IMPOSABLE DE
L'ESTALVI

RENDIMENTS DEL TREBALL,
ACTIVITATS ECONÒMIQUES, CAPITAL
IMMOBILIARI I IMPUTACIONS DE
RENDA

RENDIMENTS DE CAPITAL MOBILIARI

NO DERIVATS DE TRANSMISSIONS
PATRIMONIALS

GUANYS I PÈRDUES PATRIMONIALS
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3.7) Base imposable: integració i
compensació de rendes

-

Modificació del 10% al 25% del límit de compensació del saldo
negatiu que resulta de compensar els guanys i pèrdues de la part
general de la BI amb el saldo positiu dels rendiments.

-

S'elimina la diferenciació entre alteracions patrimonials a curt o
llarg termini (inferior o superior a 1 any). Es consideraran totes
rendes de l'estalvi.

-

La integració i compensació dels rendiments i les alteracions
patrimonials de la BI de l'estalvi augmenten el límit fins al 25%.
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3.7) Base imposable: integració i
compensació de rendes

- Els percentatges de compensació seran del 10%, 15%,
20% i 25% en els períodes impositius 2015, 2016, 2017
i 2018 respectivament.
- S'estableix un règim transitori de compensació de
pèrdues i saldos negatius procedents d'anys anteriors
(anteriors al 01/01/2015).
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3.8) Base liquidable: reduccions
1. Reduccions sistemes de previsió social:
- Reducció a 8.000 € del límit màxim d'aportació financera a
plans de pensions.
- Eliminació del límit de 12.500 € per a contribuents majors
de 50 anys.
- Ampliació a 2.500 € de les aportacions a plans de pensions
a favor del cònjuge que no obtingui rendes o obtingui
rendes inferiors a 8.000 € anuals.
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3.8) Base liquidable: reduccions
1. Reduccions sistemes de previsió social:

Comparació límits reducció sistemes de previsió social:

Menor de 50 anys

Menor entre:
1) 30% rendiments nets
del treball i activitats
econòmiques
2) 10.000 euros.

50 anys o més

Menor entre:
1) 50% rendiments nets
del treball i activitats
econòmiques

Menor entre:
1) 30% rendiments nets
del treball i activitats
econòmiques
2) 8.000 euros.

2) 12.500 euros.
88

3.8) Base liquidable: reduccions

1. Reduccions sistemes de previsió social:
- Possibilitat de rescatar els drets consolidats en el termini de
10 anys des de la primera aportació.
- Es podrà rescatar a partir de l’01/01/2025.
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3.8) Base liquidable: reduccions

2. Altres reduccions:
- Eliminació reducció per quotes i aportacions a partits
polítics (límit màxim de 600 € anuals).
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3.9) Escales de gravamen

- Escala de gravamen general per al 2014 a Catalunya:
Base liquidable
general fins a
(€)

Quota íntegra
(€)

Resta base
liquidable
general (€)

Tipus impositiu
(%)

0

0€

17.707,20

24,75

17.707,20

4.328,53

15.300,00

30

33.007,20

8.972,53

20.400,00

40

53.407,20

17.132,53

66.593,00

47

120.000,20

48.431,24

55.000,00

51

175.000,20

76.481.24

125.000,00

55

300.000,20

145.321,24

En endavant

56
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3.9) Escales de gravamen
Escala de gravamen general per al 2015 a Catalunya:
Base liquidable
general fins a
(€)

Quota íntegra
(€)

Resta base
liquidable
general (€)

Tipus impositiu
(%)

0

0€

12.450,00

22

12.450,00

2.739,00

5.257,20

24,50

17.707,20

4.027,01

2.492,80

26,50

20.200,00

4.687,60

12.807,20

29,50

33.007,20

8.465,72

992,80

34

34.000,00

8.803,27

19.407,20

38

53.407,20

16.178,01

6.592,80

41

60.000,00

18.881,06

60.000,20

45

120.000,20

45.881,15

55.000,00

47

175.000,20

71.731,15

En endavant

49
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3.9) Escales de gravamen

- Escala de gravamen rendes de l'estalvi per a l'any 2014:

Escala de gravamen 2014
Base imposable

Tipus impositiu 2014 (%)

Fins a 6.000 €

21

6.000 € a 24.000 €

25

24.000 € en endavant

27
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3.9) Escales de gravamen

- Escala de gravamen rendes de l'estalvi per a l'any 2015:

Escala de gravamen 2015
Base imposable

Tipus impositiu 2015

Fins a 6.000 €

20

6.000 € a 50.000 €

22

50.000 € en endavant

24
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3.9) Escales de gravamen

1. Supòsits anualitats per aliments:
-

Contribuents afectats: custòdia compartida

-

Incompatibilitat entre l'aplicació separada de l'escala de gravamen
a les anualitats per aliments a favor dels fills i l'aplicació dels
mínims per descendents.

-

Preval l'aplicació del mínim per descendents sobre les especialitats
aplicables als supòsits d'anualitats per aliments.
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3.10) Mínim personal, mínim per descendents
i ascendents i mínim per discapacitat

- S'incrementa el mínim personal del contribuent de
5.151 € a 5.550 € anuals.
- S'incrementen els mínims per descendents i el mínim
per ascendents.
- S'incrementa el mínim per discapacitat de 2.316 € a
3.000 €.
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3.10) Mínim personal, mínim per descendents
i ascendents i mínim per discapacitat

- Mínim personal i familiar del contribuent:

Mínim per contribuent
General

2014 (€)
5.151

2015 (€)
5.550

Increment majors de 65 anys +918/any

+1.150/any

Increment majors de 75 anys +1.122/any

+1.400/any
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3.10) Mínim personal, mínim per descendents
i ascendents i mínim per discapacitat

- Mínim per descendents del contribuent:

Mínim per descendents

2014 (€)

2015 (€)

Pel primer

1.836

2.400

Pel segon

2.040

2.700

Pel tercer

3.672

4.000

Per la cambra i següents

4.182

4.500

Increment menors de 3 anys

2.244

2.800
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3.10) Mínim personal, mínim per descendents
i ascendents i mínim per discapacitat

- Mínim per ascendents del contribuent:

Mínim per ascendents
Majors de 65 anys o
discapacitat, que convisqui
amb el contribuent i no
obtingui rendes anuals
superiors a 8.000 €

2014 (€)

+918/any

Increment majors de 75 anys +1.122/any

2015 (€)

+1.150/any

+1.400/any
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3.10) Mínim personal, mínim per descendents
i ascendents i mínim per discapacitat

- Mínim per discapacitat del contribuent:

Mínim per discapacitat

2014 (€)

2015 (€)

General

2.316

3.000

Discapacitat superior al 65%

7.038

9.000

Increment addicional per
assistència (ajuda de tercers, +2.316
mobilitat reduïda)

+3.000
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3.10) Mínim personal, mínim per descendents
i ascendents i mínim per discapacitat

- Mínim per discapacitat descendents o ascendents del
contribuent:
Mínim per discapacitat
ascendents/descendents

2014 (€)

2015 (€)

General

2.316

3.000

Discapacitat superior al 65%

7.038

9.000

Increment addicional per
assistència (ajuda de tercers, +2.316
mobilitat reduïda)

+3.000
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3.10) Mínim personal, mínim per descendents
i ascendents i mínim per discapacitat

- S'introdueix la possibilitat d'aplicar el mínim per
ascendents en cas de defunció d'aquest, en 2.400
€ anuals.
- Mínim per ascendent: haver conviscut durant
almenys la meitat del període impositiu. En cas
de defunció, part proporcional.
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3.11) Deduccions
•

Deducció per donacions

-

Donacions a entitats acollides a la Llei 49/2002:
1)

Fins a 150 euros: 50% (2015) o 75% (2016)

2)

Resta base de deducció: 27,5% (2015) o 30%
(2016)

3)

Si l'import del donatiu excedeix de la mitjana dels
2 anys anteriors: 32,5 (2016) o 35% (2016)
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3.11) Deduccions

• Deduccions per aportacions a partits polítics
- Supressió reducció per quotes i aportacions a partits
polítics.
- Nova deducció del 20% de les quotes d'afiliació i
aportacions a partits polítics, federacions, coalicions o
agrupacions electorals.
- Base màxima: 600 € anuals.
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3.11) Deduccions

• Deducció per arrendament d'habitatge habitual
- S'elimina.
- Es manté règim transitori per als contribuents
contracte celebrat amb anterioritat a l’01/01/2015.

amb

- Sempre que el contribuent hagués tingut dret a deducció en
relació amb les quantitats satisfetes en un període impositiu
reportat amb anterioritat a l’01/01/2015.
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3.11) Deduccions

• Noves deduccions per família nombrosa o persones a
càrrec amb discapacitat
- Per a contribuents que realitzin una activitat per compte
propi o aliè per la qual estiguin donats d'alta a la Seguretat
Social o mútua.
- Persones a càrrec amb discapacitat
 Import deducció: 1.200 € anuals per cada descendent /
ascendent amb discapacitat amb dret a l'aplicació del
mínim per descendents / ascendents.
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3.11) Deduccions
• Noves deduccions per família nombrosa o persones a
càrrec amb discapacitat

- Família nombrosa
 Importi deducció: 1.200 € anuals per família nombrosa.

- Es podrà sol·licitar a l'AEAT l'abonament de les deduccions
de manera anticipada (“impost negatiu”): per internet
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3.11) Deduccions
• Deducció per inversió en habitatge habitual
- No es pot aplicar la deducció per inversió en habitatge
habitual per compres realitzades a partir de l’01/01/2013.
- Per compres anteriors a l’01/01/2013 es manté el règim
transitori que permet aplicar la deducció.
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3.12) Règims especials
•

Impatriats

-

Exclusió dels esportistes professionals.

-

S'amplia el règim a qui té condició d'administrador d'una
entitat en la qual no participa o en la qual té una participació
que es consideri entitat vinculada (inferior al 25%).

-

Eliminació 3 requisits:
1) Treballs realitzats efectivament en territori espanyol.
2) Per a una empresa o entitat resident a Espanya.
3) Rendiments del treball no exempts de tributació per
IRNR.
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3.12) Règims especials
-

Eliminació del límit de retribució de 600.000 € anuals.

-

Càlcul del deute tributari per l'IRPF:
- Segueix les regles de la LIRNR per rendes
obtingudes sense EP però amb regles especials:
a) No s'apliquen les exempcions de la LIRNR.
b) Totes les rendes del treball es presumeixen
obtingudes en territori espanyol.
c) Gravamen agrupat de rendes obtingudes en
cada any natural, no possibilitat de
compensar entre elles.

-

S'estableix règim transitori (aplicaran el règim vigent el
31/12/14)
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3.12) Règims especials

- Escala de gravamen de l'estalvi separat de
dividends, interessos i guanys patrimonials derivats
de la transmissió d'elements patrimonials

Base liquidable
estalvi

Tipus aplicable
Any 2015

Tipus aplicable
Any 2016

Fins a 6.000 €

20%

19%

6.000 € – 50.000 €

22%

21%

50.000 € en
endavant

24%

23%
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3.12) Règims especials

- La resta de rendes es gravaran per l'escala següent:

Base liquidable
estalvi

Tipus aplicable
Any 2015

Tipus aplicable
Any 2016

Fins a 600.000 €

24%

24%

600.001 € en
endavant

47%

45%
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3.12) Règims especials
2.

Exit tax per a determinats guanys patrimonials per canvi
de residència (I):

-

Tributació de les plusvàlues tàcites per canvi de residència.
(contribuent almenys 10 dels últims 15 períodes impositius).

-

Si canvia de residència a un país amb CDI amb Espanya amb
clàusula d'intercanvi d'informació, no aplica.

-

Següents circumstàncies:
a) Valor de mercat conjunt d'accions superior als 4M €.
b) Percentatge de participació superior al 25% sempre que el
valor de mercat de les accions sigui superior a 1M €.
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3.12) Règims especials
2.

Exit tax per a determinats guanys patrimonials per canvi
de residència (II):

-

Integració en la BI de l'estalvi de l'últim període pel qual hagi
de declarar.

-

Import del guany patrimonial: v. comprat – v. adquisició.
1) Valors cotitzats: valor de cotització.
2) Valors no cotitzats: major entre patrimoni net últim balanç
i capitalització 20% dels 3 últims exercicis tancats.

-

Sol·licitud de pròrroga: canvi de residència per motius laborals.
Màxim ajornament de 5 anys.
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3.13) Retencions a compte

-

Elevació a l'íntegre: el contribuent podrà deduir la quantitat que
s'hauria d'haver retingut quan la retenció no s'hagués practicat o
s'hagués fet per import inferior.

-

Nova obligació de retenir en les transmissions de drets de
subscripció: l'entitat dipositària o, en defecte d'això, l'intermediari
financer.

-

Rendiments imputables a períodes anteriors: la retenció serà del
15%.
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3.13) Retencions a compte

-

Escala de retencions pels rendiments del treball a partir
de l'any 2015:

Escala de retencions a partir del 2015
Base càlcul (€)

Quota de retenció
(€)

Resta base càlcul
(€)

Tipus
aplicable (%)

0,00

0,00

12.450,00

20

12.450,00

2.365,50

7.750,00

25

20.200,00

4.225,50

15.000,00

31

35.200,00

8.725,50

24.800,00

39

60.000,00

17.901,50

En endavant

47
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3.13) Retencions a compte
TIPUS DE RETENCIÓ
Retencions

2015

2016

Rendiments del treball obtinguts per
administradors

37%

35%

Rendiments del treball obtinguts per
administradors de societats amb INCN<100.000

20%

19%

Rendiments capital mobiliari (dividends,
interessos...)

20%

19%

Rendiments procedents de l'arrendament
d'immobles urbans

20%

19%

Guanys patrimonials derivats de venda de drets
de subscripció preferent

20%

19%

Drets d'imatge

20%

19%
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3.13) Retencions a compte
TIPUS DE RETENCIÓ
Retencions

2015

2016

Rendiments del treball derivats d'impartir
cursos, conferències, col·loquis i seminaris

21%

19%

Rendiments d'activitats professionals

19%

18%

Rendiments d'activitats professionals inferiors a
15.000 euros

15%

15%

Inici d'activitat (els 2 primers anys) professional

9%

9%

Endarreriments

15%

15%
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3.13) Retencions a compte

-

Tipus de retenció per a administradors i membres de consells
d'administració: 35% (37% 2015). Serà de 19% (20% 2015)
quan els rendiments procedeixin d'entitats amb un INXN inferior a
100.000 €.

-

Tipus de retenció activitats professionals: 19% (20% 2015), 15%
si el volum de rendiments íntegres és inferior a 15.000 € anuals i
representa més del 75% de tots els rendiments íntegres.

-

Tipus de retenció guanys patrimonials derivats de la transmissió
de drets de subscripció preferent: 19% (20% 2015).
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3.14) Obligació de declarar

-

S'incrementa d'11.200 € a 12.000 € el límit per no estar obligat a
presentar la declaració en cas de percebre rendiments de més
d'un pagador.
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3.15) “Amnistia fiscal” pensions
percebudes de l'estranger

-

Es concedeix als contribuents de l'IRPF que haguessin percebut
pensions procedents de l'exterior que no haguessin declarat per
regularitzar
voluntàriament,
mitjançant
declaracions
complementàries, sense recàrrecs interessos ni sancions.

-

Termini màxim: 30/06/2015.
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4) IMPOST SOBRE LA
RENDA DE NO RESIDENTS
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4.1) Exempcions

4.2) Tipus impositius

4.3) Opció de tributació per IRPF
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4.1) Exempcions

-

Supressió de l'exempció d'1.500 € sobre
dividends

-

Nova exempció per reinversió en habitatge
habitual:
 Guanys patrimonials obtinguts per residents de la
UE per la transmissió del que va ser el seu
habitatge habitual en territori espanyol si es
reinverteix en l'adquisició d'un nou habitatge
habitual.
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4.2) Tipus impositius
-

Establiments permanents:
 Remissió a la normativa d'IS (25%)
 Imposició complementària sobre rendes transferides
a l'estranger:
20% (2015)
19% (2016)

-

Rendes obtingudes sense EP:

2015

2016

24%

24%

Residents UE o EEE

20%

19%

Dividends, interessos i guanys
patrimonials

20%

19%

Tipus general (abans 24,75%)

-

Entitats en règim d'atribució de rendes amb
presència al territori espanyol: 25%
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4.3) Opció de tributació per IRPF
-

Opció de tributació per IRPF a contribuents
residents a la UE o EEE quan:
 Les rendes obtingudes a Espanya:


Han tributat per IRNR.



Són inferiors al 90% del mínim personal i
familiar corresponent en el cas d'haver tributat
com a resident a Espanya.

 Les rendes obtingudes fora d'Espanya:


Són inferiors al 90% del mínim personal i
familiar corresponent en el cas d'haver tributat
com a resident a Espanya.
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5) IMPOST SOBRE EL PATRIMONI
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 Mínim exempt personal de 500.000 euros
 Mínim exempt per habitatge habitual de 300.000 euros

Base liquidable

Quota íntegra

Resta base
liquidable

Tipus
aplicable

0

0

167.129,45

0,21%

167.129,45

350,97

167.123,43

0,32%

334.252,88

877,41

334.246,87

0,53%

668.499,75

2.632,21

668.500,00

0,95%

1.336.999,75

8.949,53

1.336.999,26

1,37%

2.673.999,01

27.199,57

2.673.999,02

1,79%

5.347.998,03

74.930,45

5.347.998,03

2,21%

10.695.996,06

192.853,81

En endavant

2,75%
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6) IMPOST SOBRE SUCCESSIONS
I DONACIONS
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-

SENTÈNCIA TJUE: modificació obligatòria de
la normativa espanyola en matèria de
successions i donacions
 Eliminació de la restricció que no permet
aplicar les reduccions fiscals autonòmiques
(personals,
habitatge
habitual,
empresa
familiar, ...) en els casos següents:
 Herències on el causant o l’hereu és no
resident.
 Donacions on el donatari és no resident.
 Donacions d’immobles a l’estranger.
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-

SENTÈNCIA TJUE: modificació obligatòria
de la normativa espanyola en matèria de
successions i donacions
 Accions a realitzar:
 Devolució ingressos indeguts per les
liquidacions no prescrites
 Responsabilitat
patrimonial
de
l’Administració per les liquidacions
prescrites
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7) ALTRES NOVETATS D'INTERÈS
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Interès de demora: 4,375%



Interès legal: 3,5%



IPREM:
- Diari: 17,75 euros
- Mensual: 532,51 euros
- Anual: 6.390,13 euros
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