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novetats fiscals

IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES - IRPF

Modificació de l’escala de gravamen general

S’augmenta en 2 punts percentuals l’escala de gravamen per les rentes superiors a 300.000 
euros en la base imposable general, i es fixa en el 24,5% el tipus marginal aplicable en la part 
estatal.

Així doncs, si afegim l’escala autonòmica, la tarifa total resultant a Catalunya resultarà un tipus 
marginal del 50% (48% fins ara).

Aquesta modificació comporta la conseqüent modificació en l’escala de retencions (el tipus 
màxim serà del 47%).

Modificació de l’escala de gravamen especial

S’augmenta en 3 punts percentuals el tipus impositiu de l’escala de gravamen de l’estalvi per a 
les rendes superiors a 200.000 euros que passa a tributar del 23 al 26%.

Aquesta modificació afecta doncs totes les rendes financeres i patrimonials (dividends, 
interessos, transmissions d’accions, fons d’inversió, immobles), i queda gravada segons el 
detall següent:

19%  fins a 6.000 euros

21%  fins a 50.000 euros

23%  fins a 200.000 euros

26%  a partir de 200.000 euros

Rendiment capital immobiliari (lloguers)

S’estableix que per tal de poder deduir com a despesa els saldos de dubtós cobrament, el 
termini que ha de transcórrer entre l’impagament i el 31 de desembre es redueix a 3 mesos (en 
comptes dels 6 anteriors).

Quant als lloguers de locals amb una activitat econòmica, es podrà deduir del rendiment la 
quantia de la rebaixa del lloguer que s’hagués acordat voluntàriament.
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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 de la publicació 
dels Reials decrets llei 34 i 35/2020, ambdós de mesures urgents, així com la publicació de la 
Llei 11/2020 de Pressupostos Generals de l’Estat.

Tanmateix, estem a l’espera de la publicació del Projecte de Llei de mesures contra el frau 
fiscal, en el qual també s’incorporaran importants mesures tributàries que també aprofitem 
per fer un breu comentari.

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



Retribucions en espècie: tiquets restaurant

S’estableix, amb efectes a l’1 de gener 2020, que els tiquets restaurant i altres sistemes 
indirectes, estaran exempts, fins als límits reglamentaris, també per als treballadors que 
realitzin treball a distancia no presencial.

Estimació objectiva (mòduls): reducció rendiment net

Per a la determinació del rendiment net, s’aplicarà una reducció del 20% (en comptes del 5% 
actual), en relació amb l’exercici 2020 per a determinades activitats. Aquesta reducció serà del 
35% per a les activitats vinculades al sector turístic, hostaleria i comerç.

Així mateix, s’acorda que no computaran com a període d’activitat els dies que hagi estat 
declarat l’estat d’alarma, així com els dies que l’activitat hagi estat suspesa per les autoritats 
corresponents.

Aquests percentatges de reducció podran ser aplicats en els pagaments a compte del primer 
trimestre del 2021.

Finalment, es prorroguen per a l’exercici 2021 els límits quantitatius que delimiten les causes 
d’exclusió del règim de mòduls.

Reducció per aportacions a Plans de Pensions

Es redueix de 8.000 euros a 2.000 euros l’import màxim anual d’aportacions a sistemes de 
previsió social. També es redueix el màxim d’aportació a favor del cònjuge, de 2.500 a 1.000 
euros anuals.

El nou límit es podrà incrementar en 8.000 euros més per a les contribucions empresarials. Per 
tant, junt amb les aportacions del partícip, es pot arribar a una reducció de màxima de 10.000 
euros.
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Retencions

Passem a relacionar com queden els diferents percentatges aplicables per a l’exercici 2021: 

*� 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

S’introdueixen importants modificacions en la Llei de l’impost sobre societats i per tots el 
períodes impositius que s’iniciïn a partir del 1 de gener.

Limitació de l’exempció sobre dividends i plusvàlues

Es limita l’exempció al 95% (abans el 100%) de l’import del dividend o de les rendes 
obtingudes per la transmissió de valors i estableix un concepte de despeses de gestió de les 
participades (>5% de participació). Conseqüentment, aquestes rendes tindran una tributació 
efectiva del 1,25%.

En els grups fiscals consolidats, aquest 5% no serà objecte d’eliminació en seu del grup fiscal, 
tenint doncs, el mateix efecte impositiu mencionat.

Així mateix, els requisits per tenir la consideració de participació qualificada i, per tant, que 
s’apliqui l’exempció, es restringeixen a tenir una participació mínima del 5% (directa o 
indirecta), i se suprimeix la possibilitat que s’apliqui l’exempció quan la participació és inferior 
al 5%, tot i que se superin els 20 milions d’euros de valor adquisició. Assenyalar que s’estableix 
un règim transitori, i que aquesta limitació també s’estableix per a les societats matrius 
establertes en la UE.

L’exempció plena (100%) es manté només per a empreses de nova creació, a partir de 
l’1/1/2021, per un període de tres anys, sempre que la societat matriu que percebrà el 
dividend compleixi una sèrie de requisits.

En la mateixa línia, també es limita la deducció per evitar la doble imposició econòmica 
internacional (dividends i participació en beneficis) en el 5% de les rendes rebudes.

Provisió insolvències

Els contribuents que compleixin els requisits d’empresa de reduïda dimensió, podran deduir 
en els exercicis 2020 i 2021 les pèrdues per deteriorament de crèdits de clients (morosos), 
sempre que hagi transcorregut un termini  3 mesos entre el venciment de pagament i el 31 de 
desembre.

Deduccions per inversions cinematogràfiques

S’estableix que el límit incrementat del 50% de la quota s’aplicarà també, a més de les 
deduccions d’I+D+I, per a les deduccions de produccions cinematogràfiques.

Així mateix, en relació amb la referida deducció, s’estableix que els certificats requerits son 
vinculants per part de l’AEAT. També es preveu que aquesta deducció s’estengui als 
contribuents que participin en el finançament de la producció.

Deduccions I+T del sector automoció

S’incrementa la deducció  d’I+T en relació amb la industria d’automoció, així com s’estableix, 
per aquest sector, la llibertat d’amortització per determinades inversions.

0007



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, segueix vigent el percentatge a aplicar 
sobre la quota, que 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

Tipus de gravamen

S’incrementa del 10 al 21% el tipus de gravamen aplicable a les begudes refrescants, sucs i 
gasoses, amb sucres o edulcorants afegits.

S’estableix un tipus 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.

Es redueix al 4% el tipus aplicable a les mascaretes quirúrgiques.

Brexit

La sortida del Regne Unit de la Unió Europea després del final del període transitori (1 de 
gener de 2021) implica, entre d'altres, que els fluxos de mercaderies entre Espanya i el Regne 
Unit deixaran de ser considerats transaccions intracomunitàries per tal d'estar subjectes a 
tràmits duaners (importació/exportació). Aquest fet, comportarà, a més, les conseqüències 
següents:

En cas de venda de mercaderies a particulars anglesos, no s'aplicarà el règim de venda a 
distància.

El comerç de béns amb Irlanda del Nord tindrà el mateix tractament que els portats a terme 
amb un Estat membre d'acord amb el Protocol Irlanda-Irlanda del Nord. Aquest tractament 
no s'estén als serveis.

S'aplicaran les normes de localització establertes en els articles 69 i 70 LIVA, tenint en compte 
que el Regne Unit deixa de pertànyer a la Unió Europea i, en particular, la regla d'ús efectiu 
establerta en l'article 70.Dos LIVA, de manera que estaran subjectes a l’IVA espanyol els 
serveis que figuren en aquest article quan es localitzin en el Regne Unit, però el seu ús o 
explotació real es dugui a terme en el territori d'aplicació de l'IVA espanyol.

Atès que les transaccions entre Espanya i el Regne Unit ja no es classifiquen com a 
intracomunitàries, no han de ser reportades per la declaració del model 349.
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Tampoc no es requerirà a les empreses espanyoles que operin amb el Regne Unit que 
s'identifiquin mitjançant el NIF-IVA.

En el cas d'operacions duaneres (importacions o exportacions), s’haurà de disposar d’un 
número EORI.

Els empresaris i professionals establerts a la Península que hagin comprat béns i serveis al 
Regne Unit durant el 2020 només podran sol·licitar la devolució de les quotes d'IVA fins al 31 
de març de 2021. S’haurà de fer a través de la pàgina web de l'AEAT de conformitat amb el 
procediment aplicable als Estats membres.

Règim especial simplificat (mòduls)

Per a la determinació del rendiment net s’aplicarà una reducció del 20%, en relació amb 
l’exercici 2020, per a determinades activitats. Aquesta reducció serà del 35% per a les 
activitats vinculades al sector turístic, hostaleria i comerç.

Així mateix, s’acorda que no computaran com a període d’activitat els dies que hagi estat 
declarat l’estat d’alarma, així com els dies que l’activitat hagi estat suspesa per les autoritats 
corresponents.

Aquests percentatges de reducció podran ser aplicats en els pagaments a compte del primer 
trimestre del 2021.

Així mateix, es manté el volum d’ingressos que no es poden superar per al conjunt d’activitats 
empresarials per poder aplicar el règim simplificat corresponent.

IMPOST SOBRE EL PATRIMONI

Finalment, s’ha establert el caràcter indefinit de l’impost sobre el patrimoni.

Així mateix, s’ha incrementat l’escala de gravamen, en la qual el darrer tram (tipus marginal) 
s’incrementa del 2,5% al 3,5%.

ALTRES

Ajornament deutes tributaris

Es regula un règim d’ajornaments de les declaracions-liquidacions en el qual el termini de 
presentació finalitzi entre els dies 1 i 30 d’abril (ambdós inclosos)

Aquest ajornament s’aplicarà als pagaments fraccionats, IVA i retencions o ingressos a 
compte, serà per un període de 6 mesos i no es meritaran interessos durant els quatre primers 
mesos.

Es podrà sol·licitar per a les persones o entitats amb un volum d’operacions inferior a 6 milions 
d’euros en l’exercici 2020.

Tipus interès legal i de demora

Fins al 31 de desembre de 2021 l’interès legal del diner es fixa en el 3% i el tipus del interès de 
demora en el 3,75%.
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Projecte de Llei de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal

Passem doncs a assenyalar les principals novetats previstes en aquest projecte a causa de la 
seva imminent aprovació.

“Exit-tax”: s’estableix l’obligació de tributació efectiva, amb un fraccionament de 5 anys (fins 
ara es podia ajornar), tot i que el canvi de residència sigui en un Estat membre de la UE.

IRPF: Els adquirents d’un bé per mitjà de pacte successori cumulatiu (en vida), no podran 
actualitzar el valor en cas de venta posterior.

Impost Patrimoni, Successions i ITP: s’inclou el concepte de “valor determinat per 
l’administració” per tal de valorar els béns immobles.

En les assegurances de vida es preveu expressament la tributació de les assegurances que no 
tinguin valor de rescat.

LGT: Es planteja la modificació dels recàrrecs per ingressos fora de termini, establint-se un 1% 
de recàrrec per cada mes fins a 12 mesos. A partir d’aquí s’estableix un recàrrec fix del 15% més 
interessos de demora.

Finalment, també es planteja limitar l’import de pagament en efectiu de 2.500 a 1.000 euros.



 Alícia Casellas i Estévez
Cati Verdaguer i Serarols

Cecília  Paino i Lloberas
Efraïm Costa i Rengel

Enric  Paredes i Baulida
Isabel Casadevall i Hernández

Joan Manel Balastegui i Torrent
Joan Rebollo i Masoliver

Jordi Arderiu i Turon
Jordi Riera i Gil

Josep Pont i Berenguer
Lourdes Bertó i Bou

Miquel  Sitjà i Passols
Mònica Linde i Comino
Rosa Prats i Marimont

Verònica Jiménez i Camarena
Xavier Canet i Vila

acasellas@aparedes.com
cverdaguer@aparedes.com
cpaino@aparedes.com
ecosta@aparedes.com
eparedes@aparedes.com
icasadevall@aparedes.com
jmbalastegui@aparedes.com
jrebollo@aparedes.com
jarderiu@aparedes.com
jriera@aparedes.com
jpont@aparedes.com
lberto@aparedes.com
msitja@aparedes.com
mlinde@aparedes.com
rprats@aparedes.com
vjimenez@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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