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

Estimació directa: llei d’autònoms

L’aprovació de la nova llei de l’autònom ha suposat una sèrie de novetats fiscals que van entrar 
en vigor el dia 1 de gener passat, són:

En el cas d’afectació parcial de l’habitatge en l’exercici de l’activitat, s’estableix la 
deduïbilitat de les despeses de subministraments (llum, aigua, gas, telèfon) en el 
percentatge d’aplicar el 30% a la proporció de superfície destinada a l’activitat.

En el cas de despeses de manutenció (restaurants, hotels) en el curs de l’activitat, també 
seran deduïbles sempre que siguin en un establiment fora de la seva residència, s’abonin 
per mitjà electrònic de pagament i es disposi dels justificants corresponents, amb el límit 
diari de 26,67 euros per manutenció i 53,34 euros per pernoctació.

Recordem que les despeses per la titularitat de l’habitatge (amortització, IBI, comunitat), 
sí que són deduïbles en proporció a la part de l’habitatge afectat. 

Estimació objectiva (mòduls)

Es prorroguen per a l’exercici 2018, els límits quantitatius que delimiten les causes d’exclusió 
del règim de mòduls. Així doncs, els límits vigents són:

Per al conjunt d’activitats econòmiques, el volum de rendiments íntegres no pot superar 
els 250.000 euros, i es computa la totalitat de les operacions, amb independència de 
l’obligació d’emetre factura.

Aquest límit s’estableix en 125.000 euros, es computen exclusivament les operacions en 
què hi hagi obligació de facturació i el destinatari sigui un empresari.

Pel que fa al volum de compres, excloses les adquisicions d’immobilitzat, no poden 
superar els 250.000 euros.

Beques a l’estudi

S’augmenten els imports exempts per a les beques d’estudi que, amb caràcter general, seran 
de 6.000 euros.

Rendiments del treball exempts

S’eleva la quantia diària exempta de 9 a 11 euros pels vals de menjar.

Pel que fa a les assegurances mèdiques que l’empresa presta als treballadors, estan exempts 
de retenció fins a 500 euros i s’eleva a 1.500 euros l’import exempt satisfet per a persones amb 
discapacitat.
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Mínim familiar

Amb efectes de l’1 de gener de 2017, el cònjuge que tingui atribuïda la guarda i custòdia dels 
fills per resolució judicial podrà aplicar-se el mínim familiar corresponent. 

Retencions en la transmissió dels drets de subscripció

Conseqüentment amb el fet que, des de l’1 de gener del 2017, l’import obtingut per la venda 
dels drets de subscripció tributa com a guany patrimonial, s’introdueix l’obligació de practicar 
retenció.

D’acord amb l’anterior, aquest guany estarà subjecte a una retenció del 19% en el moment en 
què es formalitzi la transmissió.

Retencions

Passem a detallar com queden els diferents percentatges aplicables per al present exercici 
2018:

*� Rendiments de treball: 

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

   . Especials: Cursos, conferències   15 %

   Endarreriments    1  5     %                    

   Treballadors desplaçats   24%

           

*� Rendiments capital mobiliari: 19 %

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

*� Rendiments professionals:  15 %

   (tres primers anys d’activitat)             7 %

*  Rendiments de cessió drets imatge    2 4 %   

*� 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 %
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IMPOST SOBRE SOCIETATS

Reversió del deteriorament de valor de participacions

Recordem que el deteriorament de valor de participacions que varen resultar deduïbles 
fiscalment en els períodes anteriors al 2013, hauran de ser objecte de reversió per mitjà de la 
integració en la base imposable de manera lineal durant els propers 5 anys.

Per tant, aquest és el segon exercici que s’ha d’integrar un import mínim anual, sense 
perjudici que resulti una reversió superior per les regles d’aplicació general.

Pagament fraccionat

En relació amb els 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%.

Per als contribuents amb una xifra de negocis superior a 10 milions d’euros,  el percentatge a 
aplicar serà del 24%. En aquest cas, estaran obligats a realitzar un pagament fraccionat mínim 
del 23% del resultat positiu del compte de pèrdues i guanys.

IMPOST SOBRE EL VALOT AFEGIT

Subministrament immediat d’informació de l’IVA (SII)

A partir de l’1 de gener de 2018, els subjectes obligats pel sistema de SII, 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.

S’introdueix la possibilitat que l’AEAT autoritzi, en determinats supòsits, que la informació 
enviada es pugui simplificar, o que es puguin realitzar assentaments resums en condicions 
diferents de les previstes.

Es permet que, els que optin voluntàriament per aplicar el SII, puguin mantenir el període de 
liquidació trimestral.

Finalment s’introdueix el règim sancionador següent:

Serà procedent una multa proporcional del 0,5% de l’import, en els retards relatius als 
llibres registre de factures expedides i rebudes.

Aquest percentatge s’aplicarà sobre l’import total que correspongui a cada registre de 
facturació, incloent les quotes de l’IVA .

Serà procedent una multa pecuniària fixa de 150 euros per registre, en els retards 
relatius als llibres registre de béns d’inversió i determinades operacions 
intracomunitàries.
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IMPOST SOBRE EL PATRIMONI

De moment, està pendent l’aprovació de la pròrroga de l’exigència de l’impost sobre el 
patrimoni per a  l’exercici 2018.

ALTRES MESURES

Obligació d’obtenir el codi LEI 

El codi LEI (Legal Entity Identifier) és un codi que identifica els diferents operadors 
internacionals que operen amb productes bancaris.

Estan obligats a obtenir-lo totes les persones jurídiques (empreses i fundacions) que operin en 
els mercats financers a través d’intermediaris financers amb operacions de derivats, 
d’assegurances de canvi, de productes de renda fixa i de renda variable i de fons d’inversió.

NOVETATS INTRASTAT

El dia 24 de gener del 2018 es va publicar en el BOE l’Ordre HFP/36/2018, de 18 de gener, per la 
qual s’estableixen algunes disposicions pel que fa al sistema INTRASTAT amb la finalitat 
d’unificar i adaptar la normativa INTRASTAT a la comunitària.  Els trets més important a tenir 
en compte aquest 2018 són:

Es mantenen els llindars d’excepció en 400.000 euros, tant per al flux d’introducció com 
per al d’expedició.

Deixa de ser obligatori incloure a les declaracions el règim estadístic i el port o aeroport 
de càrrega i descàrrega.

A partir d’aquest any, s’ha d’incloure a les declaracions el valor estadístic que es calcula 
en funció de la operació, de les funcions d’entrega i de les distàncies fins al lloc de destí 
final.
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MODIFICACIÓ DE LA BASE IMPOSABLE DE L’IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT 
(IVA) PER IMPAGAMENT

La Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’impost sobre el valor afegit (LIVA), regula en els 
articles 80. Tres i 80. Quatre la possibilitat que el subjecte passiu pugui modificar, de forma 
voluntària, la base imposable de l’IVA quan es produeixi impagament de les factures emeses 
als seus clients i deutors.

Aquesta possibilitat de modificació de la base imposable es pot fer sempre que es compleixin 
els requisits específics en cada cas, distingint si el client està en situació de concurs de creditors 
(article 80. Tres) o no (article 80. Quatre).

Tot i l’anterior, cal tenir present que no és procedent la modificació de la base imposable en els 
casos següents:

Crèdits que tinguin de garantia real, en la part garantida.

Crèdits que estan fiançats per entitats de crèdit o societats de garantia recíproca o 
coberts per un contracte d’assegurança de crèdit o de caució, en la part fiançada o 
assegurada.

Crèdits amb entitats o persones vinculades.

Crèdits fiançats per entitats públiques que no siguin crèdits incobrables de LIVA art. 80. 
Quatre.

Quan el destinatari de l’operació estigui establert fora del territori d’aplicació de 
l’impost, a Ceuta, a Melilla o a Canàries.

MODIFICACIÓ DE LA BASE IMPOSABLE EN CAS QUE EL DEUTOR ESTIGUI EN 
CONCURS DE CREDITORS

L’article 80. Tres de la LIVA permet al subjecte passiu modificar la base imposable de l’IVA quan 
el destinatari de les operacions no hagi fet efectiu el pagament de les quotes repercutides, 
sempre que amb posterioritat a la meritació de les quotes es dicti interlocutòria de declaració 
de concurs.

Aquesta opció podrà realitzar-se dins el termini màxim d’un mes a comptar des del dia següent 
a la publicació en el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) de la interlocutòria de declaració del 
concurs, i aquest termini s’amplia fins a 3 mesos amb la reforma de LIVA i en vigència a partir de 
l’1 de gener de 2015. Fora d’aquest termini, es perd el dret a modificar la base imposable i en 
cap cas pot fer-se a través de l’altre procediment previst en l’article 80. Quatre.

A més, la modificació de la base imposable queda condicionada al compliment de les 
obligacions següents:

Pel que fa al creditor haurà de:

Haver facturat i comptabilitzat les operacions en temps i forma, expedir les factures 
rectificatives i registrar-les en el llibre de factures expedides, i enviar-les al destinatari de 
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l’operació i a l’Administració Concursal.

Comunicar a l’AEAT per via electrònica mitjançant formularis disponibles, la modificació 
de la base imposable en el termini d’1 mes des de la data d’expedició de la factura 
rectificativa, i justificar documentalment el compliment dels requisits i adjuntar còpia de 
les factures rectificatives. En el cas de crèdits d’entitats públiques, s’adjuntarà el 
certificat emès per aquests organismes públics.

Pel que fa al destinatari de l’operació o deutor haurà de: 

Comunicar a l’AEAT per via electrònica en els formularis disponibles en la seu electrònica, 
el rebut de les factures rectificatives que li ha enviat el creditor.

Rectificar les deduccions i es generarà un crèdit a favor d’Hisenda Pública. Aquesta 
rectificació de les quotes d’IVA deduïdes s’ha de fer en la declaració del període en què 
va exercitar la deducció i presentar una declaració complementària a aquesta, sense que 
es meritin ni recàrrecs ni interessos de demora.

Per últim, cal destacar que, una vegada declarat el concurs i modificada la base imposable, els 
creditors no estan obligats a rectificar novament a l’alça la base imposable en el cas que es 
cobri totalment o parcialment el crèdit, excepte que es donin els supòsits de revocació ferma 
de la declaració del concurs, pagament de la totalitat dels crèdits reconeguts, i desistiment o 
renúncia de la totalitat dels creditors. En aquestes situacions, sí que s’haurà d’emetre 
novament factura rectificativa.

MODIFICACIÓ DE LA BASE IMPOSABLE PER IMPAGAMENT DEL CLIENT EN 
SITUACIÓ NO CONCURSAL

L’article 80. Quatre de la LIVA permet al subjecte passiu reduir proporcionalment la base 
imposable quan els crèdits corresponents a les quotes repercutides siguin totalment o 
parcialment incobrables.

Perquè sigui aplicable aquest procediment, s’han de complir les circumstàncies següents:

 a) Requisit temporal, atès que ha d’haver passat el termini d’1 any des de la meritació de 
l’impost repercutit sense que s’hagi produït el cobrament total o parcial del crèdit 
referit. Per als subjectes passius amb un volum d’operacions en l’exercici anterior inferior 
a 6.010.121,04 euros, el termini per a la modificació de la base imposable podrà ser de 6 
mesos o d’1 any des de la meritació de l’impost.

 b) Requisit subjectiu, segons si el destinatari de les operacions o deutor actua com a 
empresari o professional. En cas contrari, s’exigeix que la base imposable de la factura 
impagada sigui superior a 300 euros, IVA exclòs.

 c) Requisits objectius, en el sentit que la factura impagada estigui registrada en el llibre 
de factures emeses del subjecte passiu i que se n’hagi instat el cobrament mitjançant 
reclamació judicial o requeriment notarial al deutor. En el cas de crèdits d’entitats 
públiques, aquests tràmits se substitueixen per una certificació expedida per aquest 
organisme amb reconeixement de l’obligació i la quantia. 

Pel que fa les operacions a terminis o amb pagament ajornat, la normativa estableix que 
perquè estiguin reconegudes com a tals cal que s’hagi pactat que la contraprestació es faci 
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efectiva en pagaments successius o en un sol pagament ajornat, i en aquests casos es pot fer la 
modificació de la base imposable si es compleixen els requisits anteriors i ha passat el termini 
d’1 any o 6 mesos, segons correspongui, del venciment de la quota o quotes impagades.

El procediment que ha de seguir el subjecte passiu per a la modificació de la base imposable 
requereix emetre i enviar al deutor la factura rectificativa dins els 3 mesos següents a la 
finalització del termini d’1 any o 6 mesos, segons correspongui, i comunicar-la a l’AEAT per via 
electrònica en el termini d’1 mes des de la data de l’emissió de la factura rectificativa, i aportar 
còpia de la factura rectificativa i de la reclamació judicial o requeriment notarial realitzat. 

Quant al client deutor, també haurà de comunicar per via telemàtica a l’Administració 
Tributària la recepció de la factura rectificativa i, a més, incloure-la en la declaració tributària 
del període que l’hagi rebut. L’incompliment d’aquesta obligació no impedirà la modificació 
de la base imposable pel creditor, sempre que es compleixin la resta de requisits exigits per la 
normativa de l’IVA.

En aquest procediment, la regla general de LIVA estableix que una vegada practicada la 
reducció de la base imposable, aquesta no tornarà a modificar-se a l’alça, tot i que es produeixi 
el cobrament total o parcial del crèdit, excepte quan el destinatari no actuï com a empresari o 
professional, si es produeix una desestimació de la reclamació judicial o s’arriba a un acord de 
cobrament amb el deutor amb posterioritat al requeriment notarial. En aquests casos, s’haurà 
de modificar de nou la base imposable a l’alça i expedir la corresponent factura rectificativa 
dins el mes següent a la desestimació o acord de cobrament, amb repercussió de la quota 
procedent.

Finalment, cal puntualitzar que tot i que cada sistema té els seus límits temporals i les seves 
particularitats, la normativa estableix les incompatibilitats entre els dos procediments, és a 
dir, una vegada esgotat el termini previst en l’article 80. Tres sense modificar la base 
imposable, aquesta no podrà modificar-se pel procediment regulat en l’article 80. Quatre de la 
LIVA. A més, amb la Llei 16/2012 s’introdueix, a partir de l’1 de gener de 2015, l’obligació de 
modificar la base imposable per la via de l’article 80. Tres, si el client es troba en concurs de 
creditors.
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COM RECUPERAR L’IVA SUPORTAT A L’ESTRANGER

L’IVA és un impost indirecte i neutre en el sentit que com a empresa o autònom que exerceixes, 
quan cobres l’IVA dels clients o deutors fas d’intermediari i l’ingresses a Hisenda, i quan ets tu 
que el pagues als proveïdors i creditors, tens dret a deduir-te la quota d’IVA suportada en les 
declaracions mensuals o trimestrals d’IVA, model 303.

Però aquest procediment anterior no és l’adequat per recuperar l’IVA suportat a l’estranger, 
atès que requereix un procediment especial que passem a detallar.

Quin requisits s’han de complir per recuperar l’IVA que es paga fora d’Espanya?

S’ha de demanar factura de totes les despeses que s’efectuïn i aquestes han d’anar a nom 
de l’empresa, i relacionades i afins a l’activitat de la societat.

Conservar còpia de les factures durant el termini que estableix la legislació vigent de 
cada país.

Sol·licitar la devolució de l’IVA per aquelles compres i despeses que siguin deduïbles 
d’acord amb la normativa espanyola. Per exemple, sí que es pot demanar el 
reemborsament de les despeses d’hotel però no les de restaurants...

Haver pagat una xifra superior a 50 euros, ja que per sota d’aquesta quantia no és 
possible demanar el reintegrament.

Passos a seguir en la sol·licitud d’IVA a la Unió Europea

Si es compleixen els requisits anteriors, el següent pas a seguir és presentar per via telemàtica 
una sol·licitud a l’Agència Tributària per demanar la devolució de l’IVA suportat a l’estranger, 
model 360. Cal adjuntar i presentar la relació de factures que sumen el total de la devolució.

El termini per presentar aquesta sol·licitud finalitza el 30 de setembre de l’any següent al de la 
factura. Si l’import és més gran de 400 euros, es pot presentar el model 360 de forma 
trimestral, si no és el cas, només es permet presentar-la anualment.

Cal fer una sol·licitud diferent per a cadascun dels països de què es disposi de factures de 
compres, atès que cada país gestiona l’ IVA de forma independent, de manera que la petició es 
tramita per separat d’acord amb els organismes recaptatoris de cada país.

El procés és lent i la resolució sol demorar-se uns 4 mesos i pot arribar fins a 8 mesos si es 
requereix informació addicional.
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AVANTATGES FISCALS DE LES DONACIONS

La reforma fiscal va millorar els avantatges fiscals tant per a persones físiques (IRPF) com per a 
persones jurídiques (impost sobre societats) que fan donacions a fundacions o associacions 
declarades d’utilitat pública.

Persones físiques

Els primers 150 euros de donatiu en un mateix any fet a fundacions o associacions declarades 
d’utilitat pública es poden beneficar d’una deducció en la declaració de l’IRPF d’un 90%.

El donant podrà aplicar una deducció del 50% a la quantitat donada que excedeixi els 150 
euros si ha fet donatius a la mateixa entitat els últims 3 anys, o un 45% de forma general.

Així, tenim:

75 %

90 %

30 %

15 %

45 %

35 %

50 %

Part estatal

Part catalana (2)

Total

Persones físiques (IRPF) Primers 150 € Més de 150 € Donacions recurrents (1)

més de 150 €

(1) Donacions a la mateixa entitat durant 3 anys o més. 

(2) Donacions efectuades a entitats que estan inscrites al registre d’entitats de Foment de la Llengua Catalana.

En el moment d’aplicar la deducció, cal tenir en compte que la deducció no podrà excedir del 
10% de la base liquidable de l’impost del donant. 

Persones jurídiques

Quant a les persones jurídiques (empreses, entitats...) la reforma fiscal no varia el percentatge 
de deducció del 35% en l’impost sobre societats, però s’afegeix un increment de la deducció, 
que passa a ser del 40% per a aquelles empreses que en els dos anys immediatament anteriors 
hagin fet donacions en benefici de la mateixa entitat per un import igual o superior en 
cadascuna d’elles al de la nova donació:

35 %

40 %

10 %

Donacions puntuals

Donacions recurrents (1)

Límit de deducció de la base liquidable

Persones jurídiques (IMPOST SOBRE SOCIETATS) Percentatge

(1) Donacions a la mateixa entitat durant 3 anys o més

Aquests imports deduïbles estan limitats a un 10% de la base imposable de l’impost sobre 
societats de la persona jurídica donant, tot i que les quantitats que excedeixin aquest límit es 
podran deduir en els períodes impositius que finalitzin en els 10 anys següents (immediats i 
successius). En cas que no hi hagi prou base imposable per gaudir totalment de les 
desgravacions, no es perdrien, es podran deduir posteriorment si el donant té beneficis en els 
anys següents.
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 Jordi Arderiu i Turon
Joan Manel Balastegui i Torrent

Xavier Canet i Vila
Isabel Casadevall i Hernández

Raquel Frigola i Martínez
Pere Morera i Bauxell

Elisabet Mullera i Llorens
Cecília  Paino i Lloberas
Enric  Paredes i Baulida
Josep Pont i Berenguer
Rosa Prats i Marimont

Joan Rebollo i Masoliver
Jordi Riera i Gil

Miquel Roura i Vizcaino
Montse Sánchez i Lozano

Miquel  Sitjà i Passols
Cati Verdaguer i Serarols

Efraïm Costa i Rengel

jarderiu@aparedes.com
jmbalastegui@aparedes.com
xcanet@aparedes.com
icasadevall@aparedes.com
rfrigola@aparedes.com
pmorera@aparedes.com
emullera@aparedes.com
cpaino@aparedes.com
eparedes@aparedes.com
jpont@aparedes.com
rprats@aparedes.com
jrebollo@aparedes.com
jriera@aparedes.com
mroura@aparedes.com
msanchez@aparedes.com
msitja@aparedes.com
cverdaguer@aparedes.com
ecosta@aparedes.com

Recordeu que podeu accedir a la vostre àrea de client

des de la intranet de la nostra web aparedes.com



paredes associats R

Plaça de la Independència 10, baixos · 17001 Girona
Tel. 972 212 304 · Fax 972 213 467
aparedes@aparedes.com · www.aparedes.com


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12

