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ADDENDA CATALUNYA JUNY 2017
IMPOST SOBRE ELS ACTIUS NO PRODUCTIUS DE LES PERSONES JURÍDIQUES
El passat 26 d'abril es va aprovar en el Ple del Parlament de Catalunya la Llei 6/2017 del 9 de maig de l'Impost sobre els actius
no productius de les persones jurídiques, publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) amb data 12 de
maig.
Segons el seu preàmbul, aquest impost ha estat creat amb la voluntat de reduir els alts nivells de desigualtat en la riquesa i
contribuir a la redistribució de l'ingrés, amb la finalitat de reduir l'evasió fiscal incorporant patrimoni personal a estructures
societàries. En aquest sentit, l'impost té com a objectiu gravar els béns no productius situats a Catalunya, que formin part
de l'actiu de les persones jurídiques i entitats que no estiguin afectes amb l'activitat econòmica de l'empresa.
La llei estableix com a béns improductius els següents actius que estiguin situats a Catalunya:
> Béns immobles
> Vehicles de motor amb potència major o igual a 200CV
> Embarcacions d'esbarjo
> Aeronaus
> Objectes d'art i antiguitats
> Joies
Així mateix, la llei determina els supòsits en els quals aquests actius es consideren no productius a l'efecte de l'impost:
> Actius cedits gratuïtament als propietaris, socis o persones vinculades directa o indirectament que els destinin total o
parcialment a l'ús privat.
> Actius cedits onerosament a propietaris, socis o persones vinculades directa o indirectament que els destinin total o
parcialment a l'ús privat, amb l'excepció que paguin el preu de mercat i que treballin de manera efectiva en l'empresa
rebent per això una retribució superior al preu de cessió.
> Actius no afectats per cap activitat econòmica, amb l'excepció dels béns no productius amb un preu d'adquisició inferior a
l'import dels beneficis no distribuïts el mateix any de l'adquisició de l'actiu i els deu anys anteriors.
La base imposable de l'impost es compon de la suma dels valors corresponents a tots els actius improductius valorats, en el
cas de béns immobles pel seu valor cadastral, i en la resta de béns pel valor de mercat en la data de la meritació.
La quota íntegra de l'impost es calcula per l'aplicació a la base liquidable d'un tipus progressiu situat entre 0,21% i el tipus
màxim de 2,75%.
L'impost es reporta anualment l'1 de gener, però en l'exercici 2017 la llei determina una excepció: serà el 30 de juny.
Aquesta llei entra en vigor l'endemà de la seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, és a dir, el 13 de
maig.
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Aquest missatge es dirigeix exclusivament al seu destinatari. Pot contenir informació privilegiada o confidencial. Si vostè no és el destinatari indicat,
queda notificat que la utilització, divulgació i/o còpia sense autorització està prohibida en virtut de la legislació vigent. Si heu rebut aquest missatge per
error, preguem ens ho comuniqui immediatament per aquesta mateixa via i procedeixi a la seva destrucció.
D'acord amb la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic, i a la vigent Llei Orgànica 15/1999, de 13 de
desembre, de Protecció de Dades espanyola, l'informem que la seva adreça de correu està inclosa a la base de dades amb la finalitat de seguir oferint
informació. En qualsevol moment podrà comunicar el seu desig de deixar de rebre aquestes comunicacions enviant un correu electrònic a:
info@comput.cat

