



Avantprojecte Reforma Fiscal
ELS 11 PUNTS CLAUS DE L’AVANTPROJECTE DE LLEI DE LA REFORMA FISCAL

1. IRPF: es redueix el nombre de trams de set a cinc; si avui van del 24,75% al 52%, a la propera declaració
oscil·laran del 20% al 47% i en la següent del 19% al 45%. En els trams baixos de l'impost es notarà també
l'augment dels mínims personals. Els contribuents que guanyin menys de 12.000 euros no tributaran per IRPF.
S'incrementen els mínims personals i familiars.
A més, les rendes exemptes poden augmentar fins a un 32% segons el nombre de descendents, la seva edat,
l'existència d'ascendents a càrrec i l'existència de familiars amb discapacitat.
També s'aplicaran ajudes de fins a 100 euros al mes per a casos com les famílies amb fills dependents amb
discapacitat.
Segons el Ministeri d'Hisenda, suposarà una rebaixa mitjana en l'IRPF del 12,5% per 20 milions de
treballadors.
2. Les plusvàlues tributaran al tipus general de l'estalvi: l'esborrany d'avantprojecte de llei de reforma
fiscal publicat avui elimina la distinció per la qual les plusvàlues generades a menys d'un any tributaven al
tipus general del contribuent, que podia arribar al 52%. A partir de 2015, totes les plusvàlues, amb
independència del termini en el qual s'hagin generat, ho faran al 20% si la quantia és de fins a 6.000 euros,
amb l'objectiu que el tipus definitiu sigui el 19% en 2016.
3. Es redueixen els gravàmens a l'estalvi fins a nivells de 2011: les retencions que aplicaran als rendiments
de capital, és a dir, l'estalvi i la inversió és un dels punts claus de la nova reforma fiscal. Segons l'anunci del
divendres, el tipus màxim passa del 27% al 23% i el mínim, del 21% al 19%. Per a les rendes fins a 6.000
euros, baixarà del 21% actual al 20% en 2015, i al 19% en 2016. Per als rendiments entre 6.000 i 50.000
euros, el tipus es reduirà del 25% actual al 22% en 2015, i al 21% en 2016. Mentre que els guanys de més de
50.000 euros, passaran del 27%, al 24% en 2015, i al 23% en 2016.
4. Pla Estalvi 5: amb l'objectiu de promoure l'estalvi a mitjà i llarg termini, l'Executiu ha anunciat la creació
d'un nou instrument al que ha denominat Pla Estalvi 5. La nova fórmula podrà adoptar la forma de compte
bancari o assegurança, que garanteixi la retribució de almenys el 85% de la inversió i el seu gran avantatge
radica que els rendiments que generin gaudiran de l'exempció fiscal sempre que la inversió es mantingui un
mínim de cinc anys. Seguint aquesta premissa, el contribuent que opti per aquest model estalviarà la tributació
com a renda del capital, que ara va del 21% al 27%.
5. Dividends: fins avui els dividends inferiors a 1.500 euros estaven exempts de pagar impostos. No obstant
això, en la nova reforma elaborada pel Ministeri d'Hisenda desapareix aquesta opció i les rendes percebudes
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pels contribuents en concepte de retribució als accionistes començaran a tributar des
del primer cèntim. El seu
impacte veurà reduït amb la nova escala de tipus que s'aplicarà a l'estalvi.

GESTORIA ADMINISTRATIVA
ASSESSORIA FISCAL - LABORAL - JURÍDICA – COMPTABLE
CORREDORIA D’ASSEGURANCES

Segueix-nos





6. Plans de pensions: l'Executiu també ha posat la seva mirada en els plans de pensions. La modificació
introduïda pel nou model radica en les aportacions màximes als plans de pensions que passen dels 10.000
euros als 8.000.
7. L'IVA es manté sense canvis. Malgrat les recomanacions de la Comissió Europea al Govern de pujar
l'IVA, l'Executiu ha decidit mantenir el tipus general en el 21%. Sí es modifica la tributació d'alguns productes
sanitaris, en compliment de les exigències de Brussel•les, que passen del 10% al 21%. Una pujada que no
afecta a les ulleres, les pròtesis, les crosses o les cadires de rodes.
8. Baixada de l'Impost de Societats: en 2015 el tipus de gravamen serà del 28%, des del 30% actual, i a
partir de 2016 el cas general serà del 25%. Per a les entitats financeres i les petrolíferes es manté en el 30%.
A més, s'incrementen les bases imposables de l'impost Societats i es simplifiquen les taules d'amortització
perquè hi hagi un nombre més limitat.
9. Autònoms: els treballadors autònoms amb una renda anual per sota de 12.000 euros passaran a tributar en
l'IRPF un 15% en comptes del 21% des de juliol, la qual cosa suposarà un estalvi en els propers sis mesos
d'entre 250 i 300 euros per a cada beneficiari, segons càlculs de l'Associació de Treballadors Autònoms
(ATA).
A més, es manté la figura de tipus reduït per a Pimes de nova creació així com per al primer tram de la base
imposable d'aquests autònoms en fins a 300.000 euros.
10. Tributació de la indemnització per acomiadament: l'aplicació d'aquesta reforma és automàtica.
S'incorpora mínim exempt de 2.000 euros per any treballat (equivalent a un sou de 20.000 euros), i a partir
d'aquí es comença a tributar.
Amb aquesta reforma el Govern central “busca l'equitat “, i es beneficia en major mesura als treballadors amb
sous mitjans i baixos, segons va destacar el secretari d'estat d'Hisenda.
Per exemple: En el cas d'una indemnització de 2.750 euros, quedarà exempta de tributació el 72,72% del total
de la indemnització. Aquesta proporció caurà al 54,55% en el cas pels 3.666 euros; el 43,64% per 4.583 euros;
el 21,82% per 9.166 euros i del 14.54% per 13.750 euros.
11. Deducció pel lloguer: afecta tant a propietaris com a inquilins. Per als inquilins, s'elimina la deducció per
lloguer d'habitatge per a aquells contractes d'arrendament que se signin a partir de l'1 de gener de 2015, és a
dir, solament afectarà als nous lloguers. Amb això es busca avançar en la neutralitat, després que se suprimís
la deducció per compra d'habitatge habitual.
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