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NOTA D’INTERÈS  Nº  40/2020                                                               06-11-2020 

 

Mesures fiscals de el Projecte de Pressupostos Generals de l'Estat 2021 
 

El Projecte de Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2021, publicat al Butlletí 

Oficial de Congrés dels Diputats de 30 d'octubre, conté nombroses mesures tributàries 

en diferents impostos, com per exemple, l'increment de l'IRPF per a rendes més altes, la 

minoració de el límit de les reduccions de l'aportació als plans de pensions, la pròrroga 

de mòduls, el caràcter indefinit de l'impost sobre el patrimoni, la pujada de l'IVA en 

begudes ensucrades, la reducció d'exempcions en Societats, nous epígrafs en l'IAE , 

actualització de les Taxes o establiment de beneficis fiscals a les activitats d'interès 

general i grans esdeveniments. 

 

Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 
- Increment en 2 punts la base imposable general per a rendes que excedeixin els 

300.000 € i en 3 punts la base de l'estalvi per a rendes que excedeixin els 200.000 
€. 

- Minoració del límit de les reduccions per les aportacions a plans de pensions de 
l'IRPF. 

- Revisió de el límit de les reduccions de l'aportació als plans de pensions. En 
concret, es redueix de 8.000 a 2.000 euros l'import d'aportacions màximes de 
partícip a plans individuals o d'ocupació. No obstant això, el límit conjunt de 
reducció (aportacions del participant i de l'empresa) s'amplia de 8.000 euros a 
10.000 euros. 

- Es prorroguen, per 2021, els límits en estimació objectiva (mòduls) de l'IRPF i 
IVA. 

 

Impost sobre el Patrimoni 
- Es contempla que l'Impost sobre el Patrimoni tingui un caràcter indefinit, de 

manera que no sigui necessari prorrogar any rere any mitjançant una llei. 

- S'incrementa en un punt el gravamen de l'últim tram, que passa de l'2,5% a l'3,5%. 

 

Impost sobre Societats 
- Limitació al 95% de l'exempció de dividends i plusvàlues, exceptuant per un 

període de 3 anys a entitats amb xifra negocis inferior a 40 milions de l'Impost de 
Societats. 

- Es redueix l'exempció de l'100% a l'95% per les plusvàlues i dividends generats 
per filials a l'exterior. 

- Les companyies amb un volum de negoci inferior a 40 milions podran seguir 
aplicant l'exempció de l'100% per dividends durant els propers tres anys quan 
procedeixin d'una filial, resident o no en territori espanyol, constituïda amb 
posterioritat a l'1 de gener de 2021. 

- Es suprimeix l'exempció i eliminació de la doble imposició internacional en els 
dividends o participacions en beneficis i en les rendes derivades de la transmissió 
de les participacions en el capital o en els fons propis d'una entitat el valor 
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d'adquisició sigui superior a 20 milions d'euros, amb la finalitat de cenyir 
l'aplicació d'aquestes mesures a les situacions en què hi ha un percentatge de 
participació significatiu de el 5%, regulant-se un règim transitori per un període 
de cinc anys. 

- Es modifica la regulació de la limitació en la deduïbilitat de les despeses 
financeres suprimint l'addició al benefici operatiu dels ingressos financers de 
participacions en instruments de patrimoni que es corresponguin amb dividends 
quan el valor d'adquisició de les participacions sigui superior a 20 milions d' 
euros. 

- Es modifica la regulació de la limitació en la deduïbilitat de les despeses 
financeres suprimint l'addició al benefici operatiu dels ingressos financers de 
participacions en instruments de patrimoni que es corresponguin amb dividends 
quan el valor d'adquisició de les participacions sigui superior a 20 milions d' 
euros. 

 

Impost sobre la renda de no residents 
- S'adequa al Acord sobre el Espai Econòmic Europeu la exempció per interessos i 

altres rendiments obtinguts per la cessió a tercers de capitals propis, així com els 
guanys patrimonials derivats de béns mobles obtinguts sense mediació 
d'establiment permanent. 

- Es modifica l'exempció relativa als beneficis distribuïts per les societats filials 
residents en territori espanyol a les seves matrius residents en altres estats 
integrants de l'Espai Econòmic Europeu o als establiments permanents d'aquests 
últims situats a l'Espai Econòmic Europeu, suprimint-se la possibilitat que es 
accedeixi a l'exempció quan el valor d'adquisició de la participació sigui superior 
a 20 milions d'euros, quedant com a requisit l'exigència d'una participació directa 
i indirecta, de al menys el 5%. 

 

Impost sobre el Valor Afegit 
- S'incrementa el tipus de gravamen de l'10% a l'21% (de reduït a normal) aplicable 

a les begudes ensucrades i edulcorades. 

- L'increment del gravamen només afecta la venda d'aquests productes en 
supermercats, però el consum en bars i restaurants seguirà tributant al 10% per 
no perjudicar la restauració en un moment tan delicat com l'actual. 

- Es prorroguen per al període impositiu 2021 els límits per a l'aplicació de el règim 
simplificat i el règim especial de l'agricultura, ramaderia i pesca, en l'Impost 
sobre el Valor Afegit. 

 

Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats 
- S'actualitza en un 2% l'escala de gravamen dels títols i grandeses nobiliaris. 

 

Impost sobre les primes d'assegurances 
- Es revisa l'Impost sobre primes d'assegurances, incrementant el tipus de 

gravamen del 6% al 8%. 

 

Impostos Especials 
- Reducció de la bonificació fiscal del dièsel. 
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- El tipus estatal general del gasoil passarà a ser de 34,5 cèntims per litre, davant 
els 30,7 actuals, encara que segueix sent inferior als 40,07 cèntims per litre de la 
gasolina. De tal manera, es redueix la bonificació fins a 38 euros per cada mil 
litres. 

- Es manté sense canvis la tributació sobre el gasoil d'ús professional i el gasoil 
bonificat. 

 

Impost sobre Activitats Econòmiques 
- Es creen nous epígrafs o grups en les Tarifes de l'Impost sobre Activitats 

Econòmiques, per tal de classificar de forma específica les activitats de 
comercialització dels subministraments de caràcter general (electricitat i gas). 

- Es crea un epígraf per a les grans superfícies comercials que no es dediquen 
principalment a la roba o a la alimentació dins el Grup 661, «Comerç mixt integrat 
en grans superfícies». 

- Es crea un epígraf per a la nova activitat de subministrament d'energia a vehicles 
elèctrics a través de punts de recàrrega instal·lats en qualsevol lloc, ja sigui a la 
via pública, gasolineres, garatges públics i privats o en qualsevol altre 
emplaçament. 

 

Taxes i cànons 
- S'eleva en un 1% l'import a exigir per les de quantia fixa, excepte les que s'hagin 

creat o actualitzat específicament per normes dictades des l'1 de gener de el 2019. 

- Es mantenen els imports de les taxes sobre el joc. 

- Les taxes exigibles per la Direcció Central de Trànsit s'ajustaran al cèntim d'euro 
immediatament superior o inferior segons resulti més pròxim, quan l'import 
originat de l'aplicació consti de tres decimals. 

- Es manté amb caràcter general la quantificació dels paràmetres necessaris per 
determinar l'import de la taxa per reserva de domini públic radioelèctric. 

- S'actualitzen les taxes per llicència d'empresa ferroviària, per atorgament 
d'autorització de seguretat i certificat de seguretat, per homologació de centres, 
certificació d'entitats i material rodant, atorgament de títols i autoritzacions 
d'entrada en servei i per la prestació de serveis i realització d'activitats en matèria 
de seguretat ferroviària. 

- S'estableixen quanties unitàries específiques dels cànons ferroviaris amb caràcter 
transitori a l'objecte de pal·liar els efectes de la crisi provocada per la COVID-19 
en el transport ferroviari. 

- S'estableixen les bonificacions i els coeficients correctors aplicables en els ports 
d'interès general a les taxes d'ocupació, del vaixell, del passatge i de la 
mercaderia, així com els coeficients correctors d'aplicació a la tarifa fixa de 
recepció de deixalles generades per bucs . 

- El tipus de gravamen de la taxa de supervisió, anàlisi, assessorament i seguiment 
de la política fiscal serà el 0,00144%. 

- Amb efectes d'1 de gener de 2021 i vigència indefinida, el preu bàsic per metre 
cúbic es fixa en 0,01751 euros per a l'aigua residual urbana i en 0,04377 euros per 
a l'aigua residual industrial. 

- Es modifiquen les quanties establertes en la Llei 13/2011, de 27 de maig, de 
regulació el Joc. 
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Cadastre Immobiliari 
- S'estableixen modificacions en les normes de valoració cadastral de béns 

immobles rústics. 

 

Interès legal de diners 
- Queda establert al 3,00% fins al 31 de desembre de l'any 2021. 

- Durant el mateix període, l'interès de demora a què es refereix a l'article 26.6 de 
la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, és el 3,75%. 

- Durant el mateix període, l'interès de demora a què es refereix l'article 38.2 de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, serà el 3,75%. 

 

IPREM 

- Es determina l'indicador públic de rendes d'efectes múltiples (IPREM) per a 2021. 

· L'IPREM diari, 18,83 euros. 

· L'IPREM mensual, 564,90 euros. 

· L'IPREM anual, 6.778,80 euros. 

- En els supòsits en què la referència al salari mínim interprofessional ha estat 
substituïda per la referència a l'IPREM, la quantia anual de l'IPREM serà de 
7.908,60 euros quan les corresponents normes es refereixin a el salari mínim 
interprofessional en còmput anual, llevat que expressament excloguessin les 
pagues extraordinàries; en aquest cas, la quantia serà de 6.778,80 euros. 

 

(Informació subministrada pel Registre d'Economistes Assessors Fiscals) 
 

 

 

 

 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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