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NOVETATS PER A
L'ANY 2022



novetats fiscals

IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES - IRPF

Reducció per aportacions a Plans de Pensions

Es redueix de 2.000 a 1.500 euros l’import màxim anual d’aportacions a sistemes de previsió 
social. 

Per altra banda, s’incrementen de 8.000 a 8.500 euros les contribucions empresarials, mentre 
que el límit conjunt permet arribar a una reducció de màxima de 10.000 euros.

Límits mètode d’estimació objectiva (mòduls)

Es prorroguen un any més els límits de inclusió/exclusió en el mètode d’estimació objectiva 
per al càlcul del rendiment net.

Modificacions autonòmiques

A Catalunya s’incrementa la deducció per naixement o adopció d’un fill fins a 300 euros; la 
deducció de lloguer a les famílies monoparentals i es creen dos nous trams a l’escala de 
gravamen autonòmic per beneficar les rendes més baixes.

Deduccions

Amb efectes per a ls exercicis 2021,2022 i 2023 ens trobem amb una nova deducció per les 
quanties invertides en obres de rehabilitació que ajudin a obtenir determinades millores de 
l’eficiència energètica de l’habitatge habitual.

Tal com ja és habitual, al començament de l’exercici es fa necessari repassar les novetats en matèria 
tributària. Aquest any, les noves mesures fiscals, són conseqüència principalment de la publicació de la 
Llei 22/2021 de Pressupostos Generals de l’Estat.

Repassarem, doncs, amb detall les novetats que tenim publicades i vigents, seguint la mateixa línia que 
els anys anteriors.
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Retencions

Passem a relacionar com queden els diferents percentatges aplicables per a l’exercici 2022: 

*� 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…)

*  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

Tributació  mínima

S’estableix, com a important novetat, una tributació mínima del 15% de la base imposable, 
per aquells contribuents amb un import de la xifra de vendes igual o superior a 20 milions 
d’euros, o bé que tributin en règim de consolidació fiscal, sigui quin sigui el seu volum de 
vendes.

El tipus mínim serà del 10% en les entitats de nova creació, i del 18% per les entitats de crèdit.

Així doncs, la quota líquida no podrà ser inferior al 15% de la base imposable positiva després 
d’aplicar la reserva de capitalització i de compensar les bases imposables negatives.

En relació amb les deduccions per evitar la doble imposició internacional no apliquen aquesta 
limitació i, per tant, es poden deduir per sota la quota mínima. La resta de deduccions sí que 
tenen el límit de la quota mínima referida.

En aquest cas, els saldos pendents d’aplicació de les deduccions i bonificacions es traspassen 
als exercicis següents. 



Règim especial d’entitats d’arrendament d’habitatge

Es redueix del 85 al 40% la bonificació de la quota íntegra corresponent a les rendes que 
provenen de lloguer d’habitatges amb els requisits establerts. 

Compensació de bases imposables negatives

D’acord amb la recent sentència del TS, es considera que la compensació de bases negatives no 
és una opció, sinó un dret, fet pel qual, es pot exercir la compensació fins i tot en la presentació 
de declaracions-liquidacions fora de termini.

Pagament fraccionat

Recordem que en relació amb els pagaments fraccionats, pel que fa a la modalitat de càlcul 
sobre la quota íntegra del darrer període impositiu, continua vigent el percentatge a aplicar 
sobre la quota, 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 efectuar un pagament fraccionat mínim 
del 23% del resultat positiu del compte de pèrdues i guanys.s.

IMPOST RENDA NO RESIDENTS

Per als no residents amb establiment permanent, també s’aplicarà la tributació mínima 
comentada anteriorment.

IMPOST SOBRE EL VALOT AFEGIT

Tipus de gravamen

Fins al 30 de juny del 2022 es manté el tipus del 0% en les entregues de béns de mascaretes i 
altres productes sanitaris quan els destinataris siguin entitats de dret públic, clíniques, centres 
hospitalaris o entitats privades de caràcter social. Per a la resta de destinataris de mascaretes 
el tipus serà del 4%.

Règims especials simplificat i agrari

Es prorroguen el límits establerts per la inclusió/exclusió del règim especial.
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IMPOST SOBRE SUCCESSIONS I DONACIONS

Ampliació termini de pagament

S’estableix, amb caràcter excepcional, l’ampliació de fins a 2 anys el termini de pagament 
establert  pels  supòsits que l’inventari de l’herència no comprèn prou diners o béns fàcilment 
realitzables per pagar el tribut.

ALTRES

Impost sobre la plusvàlua municipal

Després de la STS 182/2021 de 26 d’octubre on es declara la inconstitucionalitat de diferents 
articles de la Llei d’hisenda locals, s’ha publicat el Reial decret llei 26/2021 en el qual es regula 
la nova fórmula de càlcul de la plusvàlua municipal.

Determinació de la base imposable béns immobles (valor de referència)

Recordem que la publicació de la Llei 11/2021 de mesures i prevenció del frau, comporta que a 
partir de l’1 de gener del 2022 ha entrat en vigor l’aplicació del valor de referència.

Així doncs, i  a l’efecte de determinar la base imposable en relació amb els béns immobles, 
introdueix, com a novetat, que el seu valor serà el valor de referència previst en la normativa 
reguladora del cadastre immobiliari en la data de meritació de l'impost, llevat que el valor 
declarat pels interessats sigui superior en aquest cas. 

Aquest valor de referència serà d’aplicació en  l’Impost sobre Transmissions patrimonials, 
Impost de Successions i donacions, així com en  l’Impost sobre el Patrimoni.

Tipus interès legal i de demora

Es manté el interès legal del diner en el 3% i el tipus del interès de demora en el 3,75%.

Model 720

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) en la seva sentència del passat 27 de gener de 
2022, en relació amb la declaració informativa del model 720 (béns i drets en l’estranger), ha 
declarat que la normativa es contraria al dret de la unió, en considerar desproporcionat tant el 
seu règim sancionador com la no prescripció de la imputació dels guanys patrimonials no 
justificats.

Això, en la pràctica suposa que no hi ha la possibilitat per part de l’administració de qüestionar 
una prescripció ja consumada, així com tampoc per exigir les sancions que aquesta 
comportava (muta del 150%); ni per la falta de presentació de la declaració (multa de 5.000 
euros per cada dada amb un mínim de 10.000 euros), ni per la presentació fora de termini 
(multa de 100 euros cada dada amb un mínim de 1.500 euros).

Tot i això, cal recordar que la presentació de la declaració del model 720 segueix essent 
obligatòria.



 Alícia Casellas i Estévez
Cati Verdaguer i Serarols

Cecília  Paino i Lloberas
David Ordoñez i Doña
Efraïm Costa i Rengel

Enric  Paredes i Baulida
Isabel Casadevall i Hernández

Joan Manel Balastegui i Torrent
Jordi Arderiu i Turon

Jordi Riera i Gil
Josep Pont i Berenguer

Miquel  Sitjà i Passols
Mònica Linde i Comino

Myriam Rodríguez i Guzmán
Rosa Prats i Marimont

Sergio Lardón i Rusiñol
Xavier Canet i Vila

acasellas@aparedes.com
cverdaguer@aparedes.com
cpaino@aparedes.com
dordonez@aparedes.com
ecosta@aparedes.com
eparedes@aparedes.com
icasadevall@aparedes.com
jmbalastegui@aparedes.com
jarderiu@aparedes.com
jriera@aparedes.com
jpont@aparedes.com
msitja@aparedes.com
mlinde@aparedes.com
mrodriguez@aparedes.com
rprats@aparedes.com
slardon@aparedes.com
xcanet@aparedes.com

Recordeu que visitar la nostra web aparedes.com
per estar al dia de les novetats del sector
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