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NOTA D’INTERÈS  Nº  33/2020                                                               05-08-2020 

 

 

Règim fiscal per impatriats d'Espanya  
 

A Espanya, la Llei de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques estableix un 

règim destinat als estrangers que es troben a Espanya perquè les seves obligacions 

laborals es duen a terme en aquest país. La llei considera a aquests individus com 

"impatriats". Aquest règim també és conegut com la "Llei Beckham". 

 

Entre els avantatges d'aquest règim, trobem tributar al tipus del 24% per les rendes 

obtingudes a Espanya fins al límit de 600.000 €, i la més important, tributar 

exclusivament per les rendes obtingudes a Espanya, però sent considerat resident 

fiscal, el que permet obtenir el certificat de residència fiscal i utilitzar-lo per no ser 

considerat resident fiscal en altres països, el que en ocasions resulta en una situació de 

no-tributació de les rendes obtingudes en aquests. 

 

Tot i així, aquest règim no s'aplica automàticament; sinó que el sol·licitant ha de 

complir prèviament una sèrie de requisits obligatoris: 

 
1. No haver estat resident fiscal espanyol durant els 10 anys fiscals anteriors a la 

seva sol·licitud. 
 

2. El trasllat de la persona sol·licitant a Espanya ha de basar-se en: 

 

a) Un acord amb un empresari espanyol seguit de la signatura d'un contracte 

de treball, o el trasllat com a empleat d'una empresa estrangera a Espanya. 

 

b) El nomenament de la persona sol·licitant com a director d'una empresa, en 

la qual el desplaçat posseeix menys del 25% de les accions. 

 

3. Els ingressos percebuts pel sol·licitant no poden procedir d'un establiment 

permanent a Espanya. 

 

El sol·licitant ha de presentar la seva petició a l'Administració Tributària dins dels 6 

mesos següents a l'inici de l'activitat que apareix en el Registre de la Seguretat Social 

d'Espanya. Per a això, el sol·licitant ha de presentar un formulari fiscal i presentar-lo a 

l'Autoritat Tributària. 

 

Una vegada que l’Impatriat ha complert amb les condicions esmentades 

anteriorment, ell/ella serà gravat de la següent manera: 
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a) Pel que fa als seus ingressos ordinaris (p. ex., salaris), els tipus 

impositius són: 

a. 24% fins a 600.000 €. 

b. 45% de 600.000,01 € en endavant 

 

a) Els dividends, interessos i guanys patrimonials tributen al 19%, 21% i 23%.  

 

Pel que fa als actius situats a Espanya, l'impatriat, de conformitat amb l'esmentat 

règim, estarà subjecte a Espanya a l'Impost sobre el Patrimoni com si no fos resident. 

 

Aquest règim s'aplica si la persona resideix al país durant més de 183 dies en un any 

natural. Mentre el sol·licitant compleixi amb aquests criteris, ell/a obtindrà la residència 

fiscal espanyola i el règim serà aplicable els següents 5 anys. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Font & Yildiz (www.fontyildiz.com) oferim assessorament legal, fiscal i econòmic a empreses nacionals i estrangeres, 

patrimonis familiars i start-ups, especialitzant-nos en: 

 Inversions estrangeres  

 Fiscalitat (Tax Compliance)  

 Mercantil – Societari  

 M&A i Reorganitzacions de grups empresarials  

 Econòmic-financer, i reestructuracions comptables  

 Processal i Concursal  

 Successori: Planificació i tramitacions testamentàries  

 Global Mobility  

 Gestió fiscal–comptable –laboral  

 Oferim els nostres serveis en català, castellà, anglès, francès, turc, portuguès i italià.  

No dubti en contactar amb nosaltres (info@fy-legal.com), estarem encantats de col·laborar amb vostè prestant-li els 

nostres serveis.  

La informació continguda en aquest document és únicament per a fins informatius i no ha d’interpretar-se com assessorament legal, opinió legal o com 

ningun tipus de consell sobre qualsevol fet o circumstància específica. En aquest sentit, el present document no és vinculant i simplement divulga una 

opinió, i par tant, recomanem no actuar o, en el seu cas, abstenir-se d’actuar en base a la informació aquí continguda sense previ assessorament 

professional. Així, Font & Yildiz no serà responsable ni ofereix garanties de ningun tipus en relació amb l’ús que es faci de la informació aquí inclosa. 
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