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

Prestacions per maternitat i paternitat

Com a conseqüència de la sentència del Tribunal Suprem, es declaren exemptes les 
prestacions públiques següents:

Prestacions de maternitat i paternitat satisfetes per la Seguretat Social.

Retribució dels empleats públics durant els permisos de part, adopció o guarda i 
paternitat.

Prestacions reconegudes dels professionals no integrats en el règim de la Seguretat 
Social, per situacions iguals a les anteriors.

Aquesta modificació té efectes per a l’exercici 2018 i per als anteriors que no hagin prescrit.

Estimació objectiva (mòduls)

Es prorroguen per a l’exercici 2019 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 computen la totalitat de les operacions, amb independència de 
l’obligació d’emetre factura.

Aquest límit s’estableix en 125.000 euros i 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.

Obligació de declarar els rendiments del treball

S’eleva el límit de l’obligació a declarar fins a 14.000 euros anuals, en cas de percebre 
rendiments de més d’un pagador.

Així mateix, s’incrementa el límit de l’import dels rendiments nets del treball per tenir dret a 
l’exempció, fins a 16.825 euros.

Deducció per maternitat (despeses de guarderia)

A partir de l’1 de gener del 2018, els contribuents que tinguin dret a la deducció de maternitat, 
1.200 euros, tindran un increment addicional de la deducció de fins a 1.000 euros anuals, per 
les despeses de custòdia d’un fill menor de tres anys, que s’hagin efectuat en guarderies o 
centres d’educació infantil autoritzats.
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Aquesta deducció es podrà fer efectiva l’any que el fill menor compleixi tres anys, a partir del 
mes següent i fins al mes anterior a aquell que pugui començar el segon cicle d’educació 
infantil.

Es consideren despeses de custòdia les satisfetes a guarderies i centres educació infantil, tant 
per a la inscripció i matrícula, com per a l’assistència i alimentació.

Els límits per a l’aplicació són:

Les cotitzacions i quotes totals a la Seguretat Social

L’import de la despesa efectivament satisfeta

Deducció per família nombrosa

S’amplia el dret a la deducció de família nombrosa al supòsit del cònjuge no separat legalment 
amb discapacitat i econòmicament dependent.

Així mateix, la deducció s’incrementa fins a 600 euros per cada fill que excedeixi del nombre 
mínim de fills per tenir la condició de família nombrosa.

Retencions

Passem a detallar com queden els diferents percentatges aplicables per a l’exercici de 2019:

*� Rendiments de treball: 
        variable s/taula  %   . General: Sous i salaris  

   . Especials: Cursos, conferències   15 %

   Endarreriments    1  5     %                    

   Treballadors desplaçats   24%

*� Rendiments capital mobiliari: 19 %

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

*  Rendiments de la propietat intel·lectual   19 %

   (si el contribuent és diferent de l’autor)   15 % 

*� 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

Deduccions

Se suprimeixen els requisits i obligacions establerts en la LPGE de 2018, per poder tenir dret, a 
la pràctica, a la deducció de produccions cinematogràfiques. 

Es torna, doncs, al règim anterior preveient que es puguin establir reglamentàriament.

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%.

Pels 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 efectuar un pagament fraccionat mínim 
del 23% del resultat positiu del compte de pèrdues i guanys.

IMPOST SOBRE EL VALOT AFEGIT

Subministrament immediat d’informació (SII)

L’opció per a l’aplicació del SII, podrà portar-se a terme durant tot l’exercici. 

Així mateix, els subjectes passius que hagin començat a portar els llibres registres de l’IVA per 
mitjà de seu electrònica a partir d’una data diferent de l’1 de gener, estaran obligats a remetre 
els registres de facturació del període anterior a aquesta data corresponents al mateix any 
natural.

Exempcions d’entregues intracomunitàries

D’acord amb la directiva (UE) 2018/1910 del Consell, a partir de l’1 de gener de 2020, serà un 
requisit material indispensable que el destinatari d’una entrega intracomunitària de béns 
estigui identificat a l’efecte de l’IVA, si es vol gaudir de l’exempció.

Així doncs, serà indispensable que el NIF/IVA estigui degudament registrat en el sistema 
d’intercanvi d’informació (VIES).

Així mateix, aquesta directiva també regula per primera vegada la prova del transport a nivell 
comunitari, i estableix diferents presumpcions de quan s’entén que els béns han estat 
transportats a un altre estat membre, requisit indispensable per poder gaudir de l’exempció 
corresponent.

Límits dels règims especials simplificat i de l’agricultura, ramaderia i pesca

Es manté el volum d’ingressos que no es pot superar pel conjunt d’activitats empresarials, 
excloses les agrícoles, forestals i pesqueres, que continuarà essent de 250.000 euros per 
poder aplicar el règim simplificat corresponent.
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Tipus impositiu

S’aplicarà el tipus reduït del 10% als serveis següents:

Als prestats per intèrprets, artistes, directors i tècnics, que siguin persones físiques, als 
productors de pel·lícules susceptibles de ser exhibides en sales d’espectacles i als 
organitzadors d’obres teatrals i musicals.

A l’entrada a biblioteques, arxius, centres de documentació, museus, galeries d’art, 
pinacoteques, sales de cinema, teatres, circs, festes taurines, concerts i altres 
espectacles culturals en viu.

Regla d’inversió per al subjecte passiu per a l’adquisició d’immobles

S’adapta el reglament de manera que el destinatari ha de manifestar que té dret a la deducció 
total o parcial de l’impost.

IMPOST SOBRE EL PATRIMONI

De moment no s’ha aprovat la pròrroga de l’exigència de l’impost durant l’exercici 2019.

ALTRES MESURES

Noves obligacions fiscals d’informació

a) Declaració informativa trimestral de la cessió d’habitatges amb finalitat turística 
(model 179)

A partir d’aquest exercici, les persones o entitats intermediàries entre propietari i 
arrendatari d’habitatges turístics, tindran l’obligació de presentar aquesta declaració 
amb periodicitat trimestral.

b) Declaració informativa per despeses  en guarderies (model 233)

Les guarderies i els centres d’educació infantil autoritzats hauran d’informar, durant el 
mes de gener, dels nens que tenen escolaritzats, amb la finalitat que els pares puguin 
gaudir de la corresponent deducció.

Modificació de l’article 348 bis de la Llei de societats de capital

S’ha introduït una modificació important en l’article 348 bis, que regula les característiques del 
dret de separació dels socis en cas de falta de distribució de dividends. 

Així doncs, s’estableix la possibilitat que els estatuts socials prevegin la possibilitat de la 
supressió o modificació d’aquest dret de separació, no obstant això, aquest acord ha de ser 
pres per unanimitat.

Així mateix, es rebaixa la quantia del dividend mínim al 25% (abans el 33%) dels beneficis 
obtinguts en l’exercici precedent, sempre que s’hagin obtingut beneficis durant els tres 
exercicis anteriors i que, a més, el total dels beneficis distribuïts durant els darrers cinc anys no 
equivalgui al 25% dels beneficis legalment distribuïbles en aquest període.
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Transaccions amb el Regne Unit, Brexit

Per últim, i no de menor transcendència, cal recordar que el 14 de novembre passat els 
negociadors de la Unió Europea i del Regne Unit van arribar a un acord per a la sortida 
ordenada del Regne Unit de la Unió Europea, acord que necessita la ratificació del Parlament 
europeu i britànic.

Per tant, si l’acord de retirada es ratifica abans del proper 30 de març, la major part dels efectes 
jurídics del Brexit començaran l’1 de gener de 2021, és a dir, després d’un període transitori de 
vint-i-un mesos, amb les condicions que figuren en el projecte d’acord de retirada.

Ara bé, en cas de no haver-hi acord de retirada, no hi haurà període transitori i el dret de la 
Unió Europea deixarà d’aplicar-se al Regne Unit a partir del 30 de març d’aquest any (si no hi ha 
cap acord d’ajornament).

Una de les implicacions d’aquesta sortida serà, entre altres qüestions,  que les entregues de 
mercaderies ja no tindran la consideració d’entrega intracomunitària i passaran a estar 
sotmeses a les formalitats duaneres,  i tindran la consideració d’exportació/importació a tots 
els efectes.
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