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novetats fiscals
IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES - IRPF

Transmissió dels drets de subscripció de valors cotitzats

Una de les novetats més destacables és que, a partir de l’1 de gener del 2017, l’import 
obtingut per la venda dels drets de subscripció tributarà com a guany patrimonial en lloc de 
minorar el valor d’adquisició de les accions, com fins ara. D’acord amb això, aquest guany 
estarà subjecte a una retenció del 19%.

Tributació de la devolució de les clàusules sòl 

S’estableix el tractament fiscal de les quanties rebudes per la devolució de les clàusules sòl en 
els termes següents:

No s’integraran a la base les quanties retornades en concepte d’interessos pagats de 
més per la clàusula sòl, així com els interessos indemnitzatoris.

En cas que les quanties retornades hagin generat deducció o hagin tingut la 
consideració de despesa, s’haurà de regularitzar; excepte que aquesta quantia es 
destini a la minoració del préstec corresponent.

Aquest règim fiscal serà d’aplicació tant si es deriva d’un acord amb l’entitat financera, com si 
és de l’execució de sentència o laude arbitral.

Integració i compensació de rendes en la base imposable

Per a l’exercici 2017 el límit de compensació de rendiments amb els guanys i pèrdues 
patrimonials de la base de l’estalvi es fixa en el 20%.

Societats civils

El 2017 totes les societats civils amb objecte mercantil (empresarial) han de tributar en 
l’impost sobre societats.



Retencions

La relació dels diferents percentatges aplicables per al present exercici és la següent:

*� Rendiments de treball: 

      del 19 % al 45 %   . General: Sous i salaris (s/taula)  

   . Especials: Cursos, conferències   15 %

   Endarreriments           1 5 %

*� Rendiments capital mobiliari: 19 %

   (interessos, préstecs, dividends, dipòsits, negocis…)

*� Rendiments professionals:  15 %

   (tres primers anys d’activitat)              7 %   

*� Rendiments de lloguer d’immobles urbans 19 %

*� Guanys per la venda de fons d’inversió  19%

*� Guanys per la venda de drets de subscripció 19 %  

*� Guanys per premis de loteries i apostes 19 %

*� Activitats en mòduls   1 %

*� Activitats agrícoles, ramaderes  i forestals   2 %

*� Activitats d’engreix porcí i avicultura   1 %

*�  Administradors i membres del consell d’administració: 

 . Persones físiques:      35 %

   (en cas de societat, ingressos any anterior < 100.000 euros) 19 %

  . Persones jurídiques     19 %

IMPOST SOBRE SOCIETATS

Modificacions amb efectes a partir de l’1 de gener de 2016

Límit a la compensació de bases imposables negatives

Es limita la compensació de bases negatives d’exercicis anteriors per a les grans empreses. Per 
tant, resultaran d’aplicació els límits següents per a l’exercici 2016: 

Empreses amb facturació inferior a 20 milions:  60 %

Empreses amb facturació entre 20 i 60 milions:   50 %

Empreses amb facturació superior a 60 milions:  25 %

Amb relació a l’exercici 2017, la limitació general del 60 % s’amplia al 70 %.

Cal recordar que, en tot cas, es manté la compensació sense limitació fins a 1 milió d’euros. 



Específicament, i pels supòsits d’incorporació de noves societats als grups de consolidació 
amb base negativa, cal tenir present que els límits s’hauran de calcular en relació amb la seva 
base individual, fins i tot després de la seva integració en el grup.

Reversió del deteriorament de valor de participacions
El deteriorament de valor de participacions que varen resultar deduïbles fiscalment, en 
els períodes anteriors al 2013, hauran de ser objecte de  per mitjà de la reversió
integració en la base imposable de manera lineal durant els propers . 5 anys
S’estableix, doncs, la incorporació automàtica, amb un import mínim anual, sense 
perjudici que resulti una reversió superior per les regles que són d’aplicació general.
Amortització del fons de comerç
Amb efectes des de l’1 de gener de 2016, l’amortització del fons de comerç serà 
deduïble, amb un . límit anual màxim del 5 %
Reducció d’actius intangibles
Amb efectes des de l’1 de juliol de 2016, es modifica la forma de càlcul de la reducció de 
les rendes procedents de determinats actius intangibles (patent box).
Limitació de deduccions
Per als contribuents amb facturació superior a 20 milions d’euros, s’estableix un nou 
límit conjunt del 50 % de la quota, per l’aplicació de deduccions per doble imposició.

Modificacions amb efectes a partir de l’1 de gener de 2017

No deducció de les pèrdues derivades de la transmissió de valors
S’estableix la no deduïbilitat de les pèrdues realitzades per la transmissió de la 
participació en una entitat, sempre que es tracti de participacions que compleixin els 
requisits per tenir dret a exempció en les rendes positives obtingudes, tant en dividends 
com en plusvàlues generades en la transmissió. 

Així mateix, s’estableix la no deduïbilitat de cap tipus de pèrdua que es generi per les 
participacions en entitats no residents, que no es compleixi el requisit de tributació 
mínima del 10 %.

Per altra banda, sí que serien deduïbles les pèrdues en cas d’extinció de l’entitat 
participada.

Pagament fraccionat

Els contribuents amb una xifra de negocis superior a 10 milions d’euros estaran obligats a fer 
un pagament fraccionat mínim del 23 % del resultat positiu del compte de pèrdues i guanys.

Així mateix, per a aquestes empreses, s’incrementa la quantia del pagament, el percentatge a 
aplicar és del 24 %.

En relació amb la resta de pagaments fraccionats, pel que fa a la modalitat de càlcul sobre la 
quota íntegra del darrer període impositiu, s’estableix que el percentatge a aplicar sobre la 
quota serà del 18 % (opció A).

Per a la modalitat de pagament sobre la base imposable (opció B o grans empreses amb xifra 
de negocis inferior a 10 milions), el percentatge general a aplicar serà del 17 %.



IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT (IVA)

Subministrament immediat d’informació d’IVA (SII)

El proper 1 de juliol de 2017 entra en vigor el sistema de subministrament immediat 
d’informació (SII), que consisteix en la remissió electrònica dels registres de facturació, és a dir, 
la informació de les factures emeses i rebudes. El SII no consisteix en la remissió de les factures, 
sinó en la remissió d’informació sobre la facturació.

Els subjectes obligats i els que hi optin voluntàriament hauran d’enviar el detall dels registres 
de facturació en un termini de quatre dies per mitjà de la seu electrònica de l’Agència 
Tributària.

No obstant això, durant el primer semestre de vigència del sistema, els contribuents tindran 
un termini extraordinari d’enviament de la informació que serà de vuit dies (en el còmput dels 
dos terminis s’exclouen dissabtes, diumenges i festius nacionals).

El SII serà obligatori per als subjectes passius amb obligació d’autoliquidar l’IVA mensualment:

Grans empreses (facturació superior a 6 milions d’euros)

Grups d’IVA

Empreses inscrites en el REDEME (registre de devolució mensual de l’IVA) 

Els subjectes acollits al SII podran presentar i ingressar les seves autoliquidacions periòdiques 
de l’IVA deu dies més tard del termini habitual. Així mateix, deixaran d’estar obligats a la 
presentació dels models 347, 340 i 390.

La informació que s’haurà de presentar segons aquest sistema serà la següent:

a) Llibre registre de factures emeses

b) Llibre registre de factures rebudes

c) Llibre registre de béns d’inversió

d) Llibre registre de determinades operacions intracomunitàries

L’enviament de la informació es podrà fer per dos mitjans:

Per mitjà del Web Service, és a dir, l’enviament es fa des del mateix sistema de facturació.

Per mitjà de la complementació d’un formulari web, per a aquells contribuents amb poc 
volum d’operacions.

Aquest sistema no admet la presentació amb importació de fitxers.

En el cas dels contribuents que optin voluntàriament pel SII, això implicarà que l’obligació 
d’autoliquidació serà mensual i que haurà de mantenir-se en el sistema almenys durant l’any 
natural pel qual s’exercita l’opció. Aquesta opció s’haurà de presentar el mes de novembre 
anterior a l’exercici que hagi de tenir efecte. Per al 2017 s’haurà de fer el mes de juny.

Amb relació als subjectes passius inscrits en el REDEME que no vulguin aplicar el SII, s’ha 
previst aprovar un termini extraordinari per exercir la renúncia durant el mes de juny del 2017.



Finalment, els subjectes passius que apliquin el SII des del proper 1 de juliol estan obligats a 
remetre els registres de facturació del primer semestre de 2017, i el termini de presentació és 
fins al 31 de desembre.

Nou termini per a l’enviament de factures

S’estableix un nou termini màxim per a l’enviament de les factures al destinatari, quan aquest 
sigui empresari o professional que actuï com a tal.

En aquest cas, la factura s’haurà d’enviar abans del dia 16 del mes següent d’aquell que s’hagi 
produït la meritació de l’impost.

 IMPOST SOBRE EL PATRIMONI

Es prorroga l’exigència de l’impost durant l’exercici 2017.

IMPOSTSOBRE LA RENDA DE NO RESIDENTS 

No hi ha canvis, per tant, amb caràcter general, el tipus impositiu és del 24 %, per a 
contribuents sense establiment permanent.

En cas de contribuents residents a la UE o en un país de l’espai econòmic europeu amb el qual 
existeixi un intercanvi d’informació efectiu, continua establert el tipus del 19 %.

Recordem que es va introduir una exempció per reinversió del guany obtingut per la 
transmissió del que hagi estat el seu habitatge habitual en territori espanyol, sempre que 
l’import de la transmissió es reinverteixi en l’adquisició d’un nou habitatge habitual a 
Espanya.

ALTRES MESURES

Limitació en ajornaments i fraccionaments

La recent modificació de la LGT, en vigor des de l’1 de gener de 2017, ha introduït quatre nous 
supòsits de deutes que no es poden ajornar:

Deutes tributaris de retencions i ingressos a compte.

Deutes de tributs que han de ser repercutits (IVA).

Deutes resultants de resolucions fermes desestimatòries (via administrativa o judicial) 
que hagin estat prèviament suspeses.

Els pagaments fraccionats de l’impost de societats.

En relació amb els tributs repercutits, la norma estableix que, per tal de poder-se ajornar, 
s’haurà de justificar que no s’ha cobrat l’impost repercutit.



Després de diverses publicacions de l’AEAT i nombrosos dubtes plantejats, la mateixa Agència 
Tributària ha publicat la Instrucció 1/2017 per aclarir el tema.

Així doncs, es defineixen dos procediments:

Sol·licituds inferiors a 30.000 euros: es podran concedir ajornaments sense garanties, 
fins a un màxim de 12 terminis mensuals.

Sol·licituds superiors a 30.000 euros: s’haurà d’aportar garantia suficient, així com 
acreditar l’impagament de les quotes repercutides.

Obligació d’informació sobre béns i drets situats a l’estranger

Recordem que es manté l’obligació d’informació a l’Administració sobre els béns i drets que 
estiguin situats a l’estranger a 31 desembre (model 720).

En aquest punt, cal dir que la Comissió Europea ha iniciat un procediment sancionador a l’Estat 
espanyol, en relació amb aquesta declaració, i bàsicament amb motiu del seu règim 
sancionador.

Tot i això, cal assenyalar que, si bé en un futur aquesta declaració es pot veure modificada, hem 
de reiterar la importància i necessitat de presentar-la en temps i forma. 

Actualització de valors cadastrals

S’aproven nous coeficients d’actualització dels valors cadastrals. Aquesta mesura tindrà una 
repercussió immediata en l’impost sobre béns immobles (IBI), ja que aquest impost es merita 
l’1 de gener de cada any.

Dret de separació dels socis de societats mercantils

El dia 1 de gener de 2017 es va acabar la suspensió temporal de l’art. 348 bis de la Llei de 
societats de capital (LSC), amb la qual cosa torna a estar en vigor el dret de separació dels socis 
minoritaris en cas que la junta general no aprovi la distribució de dividends d’almenys un terç 
dels beneficis ordinaris de l’exercici anterior.jurídica.
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