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QÜESTIONS D’INTERÈS EN L’ÀMBIT TRIBUTARI 

 

DECLARACIONS QUART TRIMESTRE DE 2015.- La declaració d’I.V.A. té un termini més 

llarg de l’habitual, ja que finalitza el 30 d’aquest mes, que en coincidir aquest any en dissabte 

s’allarga fins a l’1 de febrer, motiu pel qual, abans del dia 22 de gener hem de tenir les 

dades per confeccionar la declaració i el RESUM ANUAL. També té el mateix termini la 

declaració del Pagament Fraccionat d’I.R.P.F. (Mod. 130 i 131), i la declaració recapitulativa 

d’operacions intracomunitàries (Mod. 349). La resta de declaracions han d’estar presentades 

a Hisenda o al Banc el dia 20 de gener. Això afecta especialment a les següents declaracions: 

 

 RETENCIONS I.R.P.F. TREBALL/PROFESSIONALS (Model. 111). 

 RETENCIONS I.R.P.F. CAPITAL MOBILIARI (Model 123). 

 RETENCIONS LLOGUERS IMMOBLES URBANS (Model 115). 

 

NOVETATS TRIBUTÀRIES PER A L’ANY 2016. Adjuntem circular en la qual resumim 

esquemàticament les principals novetats que recentment han entrat en vigor. Estem a la seva 

disposició per als aclariments que puguin precisar. Si és del seu interès rebre les circulars per 

mail, agrairem ens faciliti la seva adreça electrònica a: 

atencio.client@gcarles.com 

 

IMPOST ACTIVITATS ECONÒMIQUES.- Una vegada més recordem l’obligació dins del 

present mes de gener de presentar les variacions d’elements tributaris (superfície, quilowatts, 

etc.), per tal que puguin tenir efecte per a l’any 2016. Aquest tribut afecta sols a les societats 

que van ultrapassar d’import net de la xifra de negocis un milió d’euros en l’exercici 2014. 

 

mailto:atencio.client@gcarles.com
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NOVETATS FISCALS ANY 2016 

 

L’any que acabem 

d’encetar és el de 

l’entrada en vigor 

del SEGON TRAM de 

reducció de tipus 

impositius prevista 

en la reforma fiscal. 

 

 

 

L’any que acabem d’encetar és el de l’entrada en vigor del SEGON 

TRAM de reducció de tipus impositius prevista en la reforma fiscal. 

Aquesta reforma es va plasmar en la promulgació de 3 lleis 

publicades al B.O.E. de 28/11/2014: 

 

 Llei 26/2014, que modifica la Llei de l’I.R.P.F. així com la corresponent a l’Impost sobre 

la Renda de No Residents. 

 Llei 27/2014, que configura un nou Impost sobre Societats. 

 Llei 28/2014, que modifica la Llei de l’I.V.A., dels Impostos Especials i altres mesures 

tributàries. 

 

 Una part de la rebaixa prevista per entrar en vigor el 2016 ja es va avançar amb efectes 

des del dia 12 de juliol de 2015. Ara s’ha consolidat la rebaixa de tipus impositius. Els efectes 

més immediats són els nous tipus de retenció aplicables als diversos rendiments, tal com es 

reflexen en la taula que annexem a la darrera pàgina. 

 

 Per altra banda, hem de destacar que al llarg de l’exercici 2015 s’han publicat els 

respectius reglaments que desenvolupen aspectes concrets de les Lleis abans mencionades i que 

desprès comentarem. 

 

 També inclourem els comentaris derivats de l’aprovació prematura –deguda a la 

convocatòria electoral- de la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2016, Llei 

48/2015 de 29 d’octubre. 

 

 No hi hauria cap novetat de moment en els impostos que són competència de la 

Generalitat de Catalunya, fonamentalment Impost de Transmissions Patrimonials, Successions i 

Donacions, Patrimoni i tram autonòmic de l’I.R.P.F., tota vegada que en virtut del Decret Llei 

4/2015 publicat al DOGC de 31/12/2015 s’han prorrogat els pressupostos vigents per a 

l’exercici 2016. S’haurà d’estar atent a les accions del nou govern català  en les properes 

setmanes que haurà d’afrontar l’aprovació del pressupost per al 2016 amb els canvis legislatius 

que puguin implicar. 

 

 Entrem a continuació als comentaris relatius a cadascun dels tributs de més afectació. 

 

 

 

 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-12327
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-12328
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-12329
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-11644
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-11644
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7029/1465563.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7029/1465563.pdf
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IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES I.R.P.F. 

 

La Llei de Pressupostos estableix les següents modificacions en l’àmbit de l’I.R.P.F.: 

 Estimació directa: primes assegurança malaltia.- S’estableix una deducció 

màxima de 1.500 euros per les primes d’assegurança mèdica que cobreixi la malaltia 

del propi contribuent, del seu cònjuge i fills menors de 25 anys, en cas de ser 

discapacitats. Aquest límit és individual per a cadascuna de les persones citades. En 

cas de no ser discapacitats, el límit és el que ja estava en vigor, o sigui 500 euros per 

persona. 

 Rendes en espècie: primes assegurança malaltia.- També s’adapten les quanties 

segons els criteris del punt anterior, o sigui 1.500 euros per persona discapacitada i 

segueixen els 500 euros actuals en cas de no tenir discapacitat. 

 Límits de mòduls per als exercicis 2016 i 2017.- El límit general del volum de 

rendiments íntegres (facturació) de l’any anterior no pot superar els 250.000 euros. Si 

es tracta d’operacions per les quals hi ha obligació d’expedir factura, aquestes no 

podran superar la xifra de 125.000 euros. També hi ha límit general en la xifra de 

compres, que s’ha establert en 250.000 euros. 

  Per la seva banda, entre les novetats reglamentàries introduïdes pel Reial Decret 

633/2015 de 10 de juliol, destaquen les següents: 

 Exempció per acomiadament, la part exempta restarà condicionada a l’efectiva 

desvinculació del treballador amb l’empresa. Es presumirà que no hi ha desvinculació 

si es contracta novament al treballador en els tres anys següents a l’acomiadament. 

 

 Plans d’estalvi a llarg termini. Es regula el procediment per mobilitzar els drets 

econòmics cap a un altre Pla, sense pèrdua del benefici fiscal. 

 

 Rendiments del treball. Desapareix l’actual reducció general de 2.652 euros, que 

queda substituïda per una nova despesa deduïble de 2.000 euros, incrementada en 

situacions de canvi de residència i treballadors actius amb discapacitat. Hi ha també 

canvis en la retribució en espècie, establint-se quins vehicles es consideren eficients 

energèticament de manera que es pugui reduir la seva valoració retributiva. 

 

 Capital immobiliari. En fixar-se una reducció única del 60% en l’arrendament 

d’habitatges, desapareix l’obligació de la comunicació de l’arrendatari per aplicar 

l’anterior reducció del 100% aplicable als llogaters joves. 
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 Activitats econòmiques. L’aplicació d’un màxim de 2.000 euros en concepte de 

despeses de difícil justificació (5%) portarà a una major tributació en aquelles activitats 

amb un marge previ superior a 40.000 euros. 

 

 Guanys i pèrdues patrimonials. El nou reglament estableix els requisits per gaudir 

d’exempció per part dels contribuents majors de 65 anys en la transmissió de 

qualsevol element patrimonial, sempre que l’import de la transmissió es destini a 

constituir una renda vitalícia assegurada al seu favor. La quantitat màxima serà de 

240.000 euros i el contracte de renda vitalícia s’haurà de constituir en el termini de sis 

mesos des de la data de la transmissió. Haurà de tenir una periodicitat inferior o igual 

a l’any i s’haurà de començar a percebre en el termini d’un any des de la seva 

constitució. 

 

 Finalment, el nou Reglament regula el règim aplicable als treballadors desplaçats a 

territori espanyol, la nova tributació de guanys patrimonials per canvi de país de residència 

(exit-tax) i altres aspectes relacionats amb la gestió de l’Impost. 

 

IMPOST SOBRE SOCIETATS 

 

 

La principal novetat 

per a l’exercici 

2016 és la rebaixa 

del tipus general del 

28 al 25%, tipus 

que ja hauran 

aplicat també les 

empreses de 

reduïda dimensió 

per l’exercici 2015. 

La principal novetat per a l’exercici 2016 és la rebaixa del tipus general 

del 28% al 25%, tipus que ja hauran aplicat també les empreses de 

reduïda dimensió per l’exercici 2015. Sols mantindran un tipus inferior 

(15%) les societats de nova creació (constituïdes a partir de l’1 de gener 

del 2013) per als dos primers exercicis en què obtinguin beneficis. 

En la Llei de Pressupostos no trobem modificacions normatives en l’Impost 

sobre Societats de general interès per als contribuents. En destaquem la 

nova forma de calcular la renda objecte de reducció per la cessió del dret 

d’ús d’intangibles. 

 

 També el nou límit d’ingressos totals que determinen l’obligació de declarar per a les 

entitats parcialment exemptes (associacions i similars), fet del qual ja  varem informar en la 

nostra anterior circular, que passa a ser de 75.000 euros amb efectes dels exercicis iniciats a 

partir de gener del 2015. Finalment, també s’imposa una prestació patrimonial de l’1,5% als 

contribuents que tinguin registrats actius per impostos diferits (DTA) per convertir-los en un 

crèdit exigible front l’Administració. 

 



  

NOVETATS  / ACTUALITAT PER A EMPRESARIS I PROFESSIONALS 

Jaume Carles 

            GENER-2016 

 

fiscal@gcarles.com – t. 938 017 227 – www.gcarles.com 

IGUALADA-BARCELONA-CAPELLADES-REUS-VIC 

                                                                                                                                                                                                                                                            5 

 

  

 

Pel que fa al nou Reglament de l’Impost, per a la gran majoria de contribuents no 

trobem diferències substancials amb l’anterior Reglament. Són de destacar les noves 

exigències de documentació per a les operacions vinculades, que passen a ser més exigents 

per a les empreses amb xifra de negoci superior a 45 milions d’euros i s’estableix una 

documentació simplificada per a les empreses amb xifra inferior a l’expressada. Encara més 

simplificada és la documentació exigible a les empreses de reduïda dimensió (xifra de negocis 

inferior a 10 milions d’euros). 

 

 Es preveuen els acords de valoració prèvia amb l’Administració, entre d’altres, en 

despeses corresponents a projectes de recerca científica o d’innovació tecnològica, també en 

la valoració de rendes procedents d’actius intangibles. 

 

 A les AIE i UTE se’ls exigirà l’aprovació addicional dels imports a imputar als socis o 

empreses membres de les despeses financeres deduïbles per l’entitat, reserva de capitalització 

aplicada i la base imposable minorada o incrementada en el seu cas en les quantitats 

derivades de l’aplicació de la reserva d’anivellament. 

 

 Destaquem, finalment, pel que fa al Règim de les operacions de reestructuració que es 

redueixen les obligacions formals tota vegada que l’aplicació d’aquest règim especial és 

automàtica (llevat que s’opti per no fer-ho). 

 

 Donada la transcendència dels canvis que ha suposat l’entrada en vigor l’1 de gener 

del 2015 de la nova Llei de l’Impost sobre Societats, caldrà tenir especial cura en el 

tractament i aprovació de comptes del primer exercici efectuat dins la vigència de la nova Llei 

per tal d’aprofitar al màxim les noves figures com la reserva de capitalització i la 

d’anivellament, aquesta última d’aplicació exclusiva per a les empreses a les quals sigui 

d’aplicació el règim d’empreses de reduïda dimensió. 
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ALTRES DADES D’INTERÈS DE LA LLEI DE PRESSUPOSTOS 

 

Es prorroga el 

restabliment de 

l’Impost sobre el 

Patrimoni per l’any 

2016. 

Les principals mesures fiscals contingudes en aquesta Llei afecten als 

següents tributs. 

 Es prorroga el restabliment de l’Impost sobre el Patrimoni per l’any 

2016. Recordem que en aquest tribut les Comunitats Autònomes 

tenen competència per modificar els mínims exempts, establir 

bonificacions i modificar la tarifa estatal. 

 

 En els Impostos Locals, es fixa un coeficient d’actualització dels valors cadastrals (entre 

el 0’85 i l’1,13) en funció de l’any d’entrada en vigor de la ponència de valors. 

 

 Es rebaixa mig punt l’interès legal del diner passant del 3,50% (any 2015) al 3% (any 

2016). 

 

 En consonància amb el punt anterior, l’interès de demora es fixa en el 3,75% (el que 

ha estat vigent el 2015 és el 4,375%).  

 

 Es mantenen per al 2016 les quanties de l’IPREM (Indicador Públic de Renda d’Efectes 

Múltiples) que han estat vigents durant el 2014 i el 2015. Són els següents: 

 

o IPREM diari 17,75 euros. 

o IPREM mensual 532,51 euros. 

o IPREM anual 6.390,13 euros. 

o IPREM en els casos substitutius de les referències al Salari Mínim 

Interprofessional 7.455,14 euros. 

 

 El Reial Decret 1171/2015 de 29 de desembre ha establert la quantia del Salari 

Mínim Interprofessional fixant-lo en 21,84 euros/dia ó 655,20 euros/mes. 

 

 

Igualada, gener de 2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2015/12/30/pdfs/BOE-A-2015-14273.pdf
http://www.reusenginyeria.es/
http://www.prevengrup.com/prevencio-riscos-laborals/
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