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novetats fiscals

IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES - IRPF

Libres registre per als autònoms

Una de les principals novetats són les modificacions establertes en el llibres registre. La AEAT 
ha establert un format electrònic per a la presentació dels llibres de factures emeses i rebudes, 
amb la finalitat que els llibres registre de l’IRPF puguin ser compatibles amb els llibres registre 
d’IVA.

Així doncs, a partir del 2020 s’hauran de presentar de forma obligatòria en format excel, CSV o 
format SII (opció voluntària).

La principal novetat en aquest canvi és que s’haurà de fer constar el NIF de la contrapart de 
l’operació i també s’han reordenat i afegit algunes columnes.

L’AEAT publicarà a la seva pàgina web el format tipus dels llibre registre.

Estimació objectiva (mòduls)

Es prorroguen per a l’exercici 2020 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 s’hi 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.

Retencions

Passem a relacionar com queden els diferents percentatges aplicables per a l’exercici 2020: 

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

   . Especials: Cursos, conferències   15 %

   Endarreriments    1  5     %                    

   Desplaçats    24%

*� Rendiments capital mobiliari: 19 %

   (interessos, préstecs, dividends, dipòsits, negocis…)
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Aquest any sense l’aprovació dels Pressupostos Generals de l’Estat i tampoc de la Generalitat, les 
novetats són conseqüència, bàsicament, de la publicació del Reial decret llei 18/2019 i de l’entrada en 
vigor de la Directiva (UE) 2018/1910.
Tanmateix, a l’espera de la publicació de les modificacions fiscals que es recullin en els pressupostos, 
repassarem amb detall les novetats seguint al mateixa línia que els anys anteriors.



*  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 %

IMPOST SOBRE SOCIETATS

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

Operacions  intracomunitàries

El passat dia 1 de gener van entrar en vigor, a nivell comunitari, un conjunt de novetats 
importants amb la finalitat d’establir un sistema definitiu d’IVA en les operacions 
intracomunitàries (Directiva UE 2018/1910).

Les modificacions es refereixen a l’exempció intracomunitària (NIF i IVA), acreditació del 
transport intracomunitari, vendes en consigna i operacions en cadena.
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Posteriorment, aquesta directiva s’ha transposat a nivell intern, per mitja del DRL 3/2020 amb 
entrada en vigor a partir de l’1 de març de 2020.

Així doncs, a partir d’aquesta data, per gaudir de l’exempció de les entregues 
intracomunitàries són requisits materials (i no merament formals):

Que el destinatari d’una entrega intracomunitària de béns estigui identificat a l’efecte 
de l’IVA.

Que  s’hagi registrat correctament en la declaració recapitulativa (model 349) 
d’operacions intracomunitàries.

Que els béns s’hagin transportat a l’estat membre de destí.

Així doncs, serà indispensable per gaudir de l’exempció, la consignació correcte del NIF/IVA de 
l’adquirent, establint-se com a requisit essencial, que el NIF/IVA del destinatari estigui 
degudament registrat en el Sistema d’Intercanvi d’Informació (VIES) i haver-lo comunicat al 
venedor. 

Tanmateix, si el venedor no inclou la informació en les declaracions recapitulatives ( model 
349), no serà d’aplicació l’exempció.

En aquest punt cal reiterar que aquesta modificació (consideració com a requisit material i no 
formal) entra en vigor el dia 1/03/2020, malgrat això i en relació amb els exercicis anteriors i 
per possibles comprobacions, no cal perdre de vista la jurisprudència del TSJU i del TEAC, que 
reiteradament considerava que no es perdia l’exempció per l’incompliment d’aquest requisit.

Per altra banda, també és important la regulació, per primera vegada, sobre la prova del 
transport a nivell comunitari, establint 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. 

Així doncs es diferencia entre si els béns han estat transportats pel venedor o pel comprador. 
Tot i que en ambdos casos es demana dos elements de prova o justificants (document CMR 
signat, factura del transport, poliça d’assegurança), quan el transport vagi a càrrec del 
comprador també s’haurà d’estar en possessió d’una declaració escrita de l’adquirent que 
certifiqui que els béns han estat transportats a l’estat membre de destí.

Enllaç a la página web de l’AEAT:

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_componentes_/_Le_interesa_conocer/Principales_medid
as_tributarias_en_materia_de_IVA_recogidas_en_el_Real_Decreto_ley_3_2020_de_4_de_febrero_de_medidas_
urgentes__tigios_fiscales.shtml

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

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

IMPOST SOBRE EL PATRIMONI

S’ha aprovat la pròrroga de l’exigència de l’impost durant l’exercici 2020.
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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
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
Alícia Casellas i Estévez

Miquel  Sitjà i Passols
Cati Verdaguer i Serarols

Efraïm Costa i Rengel
Rosa Moreno i Guillem

Verònica Jiménez i Camarena

jarderiu@aparedes.com
jmbalastegui@aparedes.com
xcanet@aparedes.com
icasadevall@aparedes.com
rfrigola@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
acasellas@aparedes.com
msitja@aparedes.com
cverdaguer@aparedes.com
ecosta@aparedes.com
rmoreno@aparedes.com
vjimenez@aparedes.com

Recordeu que podeu accedir a la vostra àrea de client

des de la intranet de la nostra web aparedes.com
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