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Distingits senyors,
A continuació els informem de les principals NOVETATS TRIBUTÀRIES aprovades per la
de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic de CATALUNYA:

Llei 2/2014

La reforma de l’Impost de Successions modifica elements quantitatius del tribut, entre els quals
destaca la minoració de les reduccions per parentiu i la supressió de la reducció addicional. La
reducció per a gent gran només es manté pel grup II de parentiu (descendents i adoptats de 21
anys o més; cònjuge o parella de fet; ascendents i adoptants). Pel que fa a les bonificacions en
la quota tributaria, es manté la bonificació del 99 % pels cònjuges, però la resta de parents del
grup I i II (fills, nets i ascendents) tributaran de forma progressiva en funció de la seva base
imposable). Aquestes modificacions s’aplicaran als fets imposables meritats a partir de l’1 de
febrer de 2014.
En la deducció a l’ IRPF en concepte d’inversió per un àngel inversor per l’adquisició d’accions o
participacions socials d’entitats noves o de creació recent, estableix un percentatge específic de
deducció en el cas de societats creades o participades per universitats i centres d’investigació,
aplicable a partir del 31-01-2014.
S’aprova un tipus impositiu fix per la modalitat de transmissions patrimonials oneroses de l’ITPAJD aplicable a la constitució d’arrendaments no subjectes a IVA, i introdueix el règim
d’autoliquidació (model 600). El tipus impositiu a partir del 31 de gener de 2014 serà del 0,3% de la
base imposable y del 0,5% a partir de gener de 2015. Abans s’aplicava l’escala de gravamen
variable de la normativa estatal.
Els empresaris que adquireixen objectes fabricats amb metalls preciosos i que estan obligats
a portar els llibres de registre de l’article 91 del Reial decret 197/1988 han de declarar
conjuntament totes les operacions subjectes a la modalitat de transmissions patrimonials
oneroses de l’ITP-AJD meritades en el mes natural. El termini de presentació de
l’autoliquidació, juntament amb la declaració informativa de les adquisicions de béns realitzades
en el període, és el mes natural immediatament posterior al mes a què es refereixen les
operacions declarades. Aquest termini també s’aplicarà als empresaris dedicats a la revenda,
amb transformació o sense, de béns mobles usats, que han de declarar conjuntament totes les
operacions subjectes a la modalitat de transmissions patrimonials oneroses meritades en el mes
natural.
Amb efectes a partir de l’ 1 de febrer de 2014, regula el tipus impositiu autonòmic de l’Impost
sobre les vendes minoristes de determinats hidrocarburs pel subministraments efectuats a
Cataluña. Estableix el tipus autonòmic de devolució del gasoil professional.
Pel que fa a la tributació sobre el joc, s’aprova un tipus impositiu per a les màquines tipus B d’un
sol jugador que tenen limitada l’aposta a 10 cèntims d’euro, i també per les rifes, tómboles i
combinacions aleatòries.
Davant de qualsevol dubte o per completar els continguts de la present poden contactar amb el
nostre despatx.
Atentament,

