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I.

INTRODUCCIÓ

1. El per què d’aquest informe
Les xifres que comporten els beneficis fiscals (és a dir, la minoració d’ingressos públics)
estan calculats per la mateixa administració tributària. Així, juntament amb la
documentació que acompanya els pressupostos, s’adjunta una memòria de beneficis
fiscals que en recull amb detall la previsió per a l’exercici. Per tant, si observem els
Pressupostos Generals de l’Estat per al 2017 comprovarem com els beneficis fiscals
tenien una previsió de 31.867,6 milions d’euros. En el cas de la Generalitat de Catalunya,
la previsió de beneficis fiscals per al 2017 ascendien a 10.280,9 milions d’euros.
Aquestes són xifres molt elevades (en el cas de Catalunya comporta el 5% del seu PIB
aproximadament) i per tant comporten un important sacrifici per la Tresoreria pública.
Per aquest motiu, i a la vista que hi ha molta opacitat quant als motius de la seva
implantació i, sobretot, una manca absoluta de rendiment de comptes de llurs resultats,
hem decidit posar llum sobre aquesta qüestió amb el present informe.
Cal destacar que aquestes decisions legislatives també incideixen en la justícia efectiva
del sistema tributari a l’afectar al principi de capacitat econòmica que l’hauria d’inspirar.
I més tenint en compte que aquestes disminucions de la càrrega tributària no sempre
s’adopten amb la garantia de l’assoliment de finalitats públiques més elevades sinó que,
sovint, responen a la pressió de grups de poder que determinen la voluntat del
legislador. Es tracta, per tant, de comprovar si existeixen instruments suficients per tal
de poder valorar en quina mesura el sacrifici en la recaptació de tributs es compensa amb
altres finalitats socials. En aquesta línia, l’article 14.2 de la Directiva 2011/85 UE, de 8 de
novembre, va introduir l’obligació a tots els Estats membres de publicar informació
detallada sobre la incidència dels beneficis fiscals en els ingressos. Amb aquest treball
pretenem obrir aquest debat i contribuir a una gestió més transparent dels recursos públics.
Donada l’amplitud i l’enorme casuística que representen els beneficis fiscals, en aquest
document els analitzem circumscrits a alguns casos concrets d’uns determinats
impostos: l’impost sobre successions i donacions, l’impost sobre el patrimoni, l’impost
sobre la renda de les persones físiques i, finalment, l’impost sobre societats. Es tracta
de poder valorar de quina forma podem assegurar que contribueixen amb efectivitat a la
justícia tributària o si bé, al contrari, la distorsionen. Però, abans d’entrar en matèria,
intentarem explicar de forma entenedora què són exactament els beneficis fiscals.
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2. El concepte de beneficis fiscals
Tot i ser un concepte molt estès tant en el nostre ordenament jurídic com en el dels
països del nostre entorn, no trobem una definició legal explícita del que cal entendre per
benefici fiscal. Si ens fixem la Llei General Tributària observarem que esmenta en
diversos articles els beneficis fiscals, sovint com a sinònim d’incentius fiscals1.
Nogensmenys, també es refereix la norma tributària als beneficis fiscals de forma
autònoma2. Els beneficis fiscals són un mecanisme pel qual s’estableix una minoració
de la càrrega tributària efectiva suportada pel contribuent. Per l’Administració, suposen
una disminució d’ingressos com a conseqüència de l’existència d’aquests incentius
fiscals. La seva finalitat es justifica per tal d’estimular l’assoliment d’objectius d’interès
general (de política econòmica i social) tot i que aquest aspecte no està recollit en la
regulació tributària3. L’única cosa que ens diu l’ordenament jurídic és que els beneficis
fiscals han d’estar recollits en una norma amb rang de llei4.
SOLER ROCH defineix l’incentiu fiscal com “l’estímul que en relació amb una
determinada conducta pot provocar el reconeixement d’un benefici fiscal”5. Des
d’aquest punt de vista es dedueix que el benefici fiscal comporta una decisió política
tendent a estimular un comportament determinat per part dels particulars i, d’altra
banda, la consideració de què el tribut establert representa un obstacle per a la
consecució del comportament desitjat del particular.
Per regla general, com dèiem, els beneficis fiscals comporten alguna condició,
contrapartida o requisit que ha d’acomplir el particular. Així, si ens fixem en l’article 79.3
de la LGT diu que “Siempre que la ley conceda un beneficio fiscal cuya definitiva efectividad
dependa del ulterior cumplimiento por el obligado tributario de cualquier requisito por aquélla
exigido (...)” sembla indicar l’existència generalitzada del compliment d’algun requisit per
part de l’obligat tributari tot i que no sempre és així. De fet, l’aplicació del benefici fiscal
1

Per exemple, quan l’article 194 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, ens parla de la infracció tributària

per sol·licitar o gaudir de forma indeguda dels beneficis o incentius fiscals. O bé l’article 8 que parla de “beneficis o incentius
fiscals” quan es refereix a la reserva de llei; o l’article 14, quan prohibeix l’analogia parla de “beneficis o incentius fiscals”.
2

Vegi’s els articles 79.3, 103.3, 115.3 i 117.1.c de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.

3

Aquest és el punt que delimita els conceptes de benefici fiscal i d’incentiu fiscal. En aquest segon cas, es pretén de forma

explícita un comportament determinat de l’obligat tributari cap el compliment d’objectius de política econòmica, social,
cultural, etc.
4

Tant l’article 133.3 de la Constitució com l’article 8.d de la Llei 53/2003, de 17 de desembre, general tributària imposen

l’obligació que els beneficis fiscals estiguin reconeguts en una norma amb rang de llei. Al mateix temps, l’article 134.2 de la
Constitució obliga a que els pressupostos generals de l’Estat incloguin els beneficis fiscals que afectin als impostos estatals.
5

SOLER ROCH, MT., “Incentivos a la inversión y justicia tributaria”, Cuadernos Civitas, Madrid, 1983.
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va lligat al compliment del supòsit de fet al qual està lligat, i aquest supòsit de fet està
en funció d’un determinat comportament per part del subjecte passiu.
Ja hem vist que es tracta d’un mecanisme perfectament legal que fa que es minori el
que s’ha de pagar en concepte d’impostos amb l’objectiu d’assolir determinades
finalitats d’interès econòmic o social. Per aconseguir-ho el legislador pot optar per
mecanismes diferents. Així, alguns d’aquests mecanismes poden consistir en:
Una exempció tributària: es dóna quan, malgrat es produeix el fet imposable que obliga
a contribuir, una llei eximeix del pagament de l’obligació tributària. Un exemple: les
exempcions de les accions de les empreses familiars en l’impost sobre el patrimoni.
Mesures que facin disminuir la base liquidable, com l’establiment de reduccions de la
base imposable. Un exemple: la reducció per parentiu en l’impost sobre successions i
donacions.
Deduccions sobre la quota tributària. Per exemple, la reducció per adquisició d’habitatge
habitual en l’impost sobre la renda de les persones físiques.
Reduccions percentuals de la quota tributària. És el cas de les reduccions de la quota en
l’impost sobre el patrimoni en funció de la renda.
Aplicació d’un tipus de gravamen reduït, com seria el cas, per exemple de l’IVA reduït.
La doctrina6, per regla general, accepta que per poder considerar com a benefici fiscal
un determinat concepte impositiu ha de tenir alguns dels següents elements
teleològics:
Desviar-se de forma intencionada de la configuració estable que correspon al fet
imposable que es pretén gravar.
Tractar-se d’un incentiu que, adreçat a un determinat col·lectiu de contribuents, es
destini a potenciar alguna activitat de contingut econòmic o social.
Existir la possibilitat legal d’alterar l’incentiu fiscal.

6

Quant a la doctrina, poden consultar-se, entre d’altres: DURAN-SINDREU BUXADÉ, A.: “¿Menos impuestos o más beneficios

fiscales?”, Aranzadi jurisprudencia tributaria, núm. 15, 2004; YEBRA MARTUL-ORTEGA, P.: “Comentarios sobre un precepto
olvidado: el artículo 4 de la Ley General tributaria”. Hacienda Pública Española, núm. 32, 1975; CHECA GONZALEZ, C. “Los
impuestos con fines no fiscales: notas sobre las causas que los justifican y sobre su admisibilidad constitucional”, Revista
Española de Derecho Financiero, núm. 40, 1983; ZORNOZA PÉREZ, J.J., “El equitativo reparto del gasto público y los derechos
económicos y sociales”, Hacienda Pública Española, núm. 113, 1988; CASADO OLLERO, G., “Los fines no fiscales de los
tributos”, Revista de Derecho financiero y Hacienda Pública, núm. 213, 1991.
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No compensar el benefici fiscal amb cap altra figura tributària.
No ser conseqüència de convencions tècniques o lligades a convenis internacionals.
No perseguir únicament la simplificació del compliment de les obligacions tributàries.
En canvi, en l’àmbit del dret pressupostari sí que trobem una definició del que es pot
entendre per benefici fiscal i, a manca d’altres definicions, la prendrem com a referència.
En aquest sentit, a la memòria de beneficis fiscals que necessàriament ha
d’acompanyar la tramitació de tota llei de pressupostos, observem que en l’informe que
acompanya el Projecte de llei de pressupostos de l’Estat ens exposa una definició de
beneficis fiscals: “El Presupuesto de Beneficios Fiscales puede definirse como la expresión
cifrada de la disminución de ingresos tributarios que, presumiblemente, se producirá a lo
largo del año, como consecuencia de la existencia de incentivos fiscales orientados al logro
de determinados objetivos de política económica y social”.
En conclusió, entendrem per benefici fiscal qualsevol mecanisme establert en una
norma amb rang de llei que comporti una minoració de la càrrega tributària sobre el
subjecte passiu, amb la finalitat d’assolir algun objectiu d’interès general mitjançant una
conducta del particular beneficiari, exigida en contrapartida de l’esmentat benefici fiscal.
La concreció pràctica dels beneficis fiscals pot fer-se, fonamentalment, mitjançant les
exempcions, les reduccions de la base imposable, per l’aplicació de tipus impositius
reduïts o per la deducció i bonificació de les quotes íntegres, quotes líquides o
diferencials, en funció del tribut de què es tracti.

 Mecanisme legal que comporta una minoració de la
càrrega tributària del contribuent amb la finalitat
d’assolir algun objectiu d’interès general mitjançant una
conducta del particular beneficiat.
 Poden consistir en exempcions, reduccions de la base
imposable, aplicació de tipus reduïts, deduccions,
bonificacions de les quotes tributàries.
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3. Qüestions prèvies.
Abans d’entrar a analitzar la figura dels beneficis fiscals a l’objecte de comprovar si
s’han adoptat de forma transparent i d’acord amb la finalitat de contribuir a una major
justícia tributària, ens sorgeixen algunes qüestions prèvies a les quals voldríem donar
resposta i que són les següents:
1. Podem identificar la finalitat pública que es pretén assolir amb cada benefici
fiscal?
2. Hi existeixen controls jurídics establerts?
3. Hi ha una avaluació de la idoneïtat de l’instrument escollit per la finalitat que es
pretén aconseguir?
4. És adequada la proporcionalitat entre la conducta exigida al ciutadà que es
beneficia en relació al sacrifici recaptatori?
5. Existeix una valoració dels aspectes següents:
a. Es produeix una millora en l’assignació equitativa de recursos públics?
b. N’hi ha una valoració d’eficàcia i eficiència?
c. Són compatibles amb els principis constitucionals?
Per tal de donar resposta a aquestes qüestions creiem que és imprescindible situar-se
en dos moments diferents. En un primer moment, en la fase d’establiment del benefici
fiscal. En aquest punt convindria avaluar per quin mecanisme i amb quines garanties
s’introdueix un benefici fiscal. Es tracta de veure si a l’hora d’implantar un benefici fiscal
queda clar l’objectiu que es pretén assolir i, quan sigui possible, establir-hi mesures
quantitatives o indicadors de seguiment, més enllà de la simple comptabilització. En
segon lloc, cal analitzar en una fase posterior a l’aplicació del benefici fiscal, i un cop
s’ha tancat l’exercici pressupostari, en quina mesura i, a la vista de la seva aplicació
pràctica, assoleix els objectius plantejats i si aquests són compatibles amb el principi de
justícia tributària.
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Qüestions prèvies
 Podem identificar la finalitat pública que es pretén
assolir?
 Existeixen controls jurídics?
 Hi ha una avaluació d’idoneïtat de l’instrument escollit?
 És adequada la proporcionalitat entre la conducta
exigida i el benefici fiscal?
 Existeix una valoració de la mesura?
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3.1 Controls en la fase d’establiment
A l’hora de decidir posar en marxa un determinat benefici fiscal, convindria valorar tota
una sèrie d’extrems que ens han de conduir a la presa de la decisió més idònia. Per tant,
i des d’un punt de vista lògic els punts a tenir en compte haurien de ser els següents:


El primer punt, hauria de consistir en identificar l’objectiu que es pretén
aconseguir amb la introducció del benefici fiscal i verificar que aquest és
compatible amb els principis tributaris que es desprenen de l’article 31 de la CE,
específicament el principi de capacitat econòmica.



En segon lloc, efectuar una estimació quantitativa de la minoració d’ingressos
que comportarà. Aquest és un manament legal, com ja hem vist anteriorment i
es tracta d’una mera previsió per fer constar en el pressupost inicial.



En tercer lloc, un control de la proporcionalitat de la mesura en relació a tres
aspectes:
Justificació de la necessitat de l’objectiu a assolir i el seu fonament



constitucional.


Idoneïtat del mecanisme jurídic adoptat i oportunitat del tribut triat.



Proporcionalitat entre la conducta exigida al beneficiari i la quantia del
benefici.



Finalment, i a la vista del sacrifici del principi de capacitat econòmica, veure si a
canvi es pretenen assolir altres principis constitucionals. Això comporta:


Justificació de la mesura des del punt de vista dels objectius a assolir.



Valoració de la proporcionalitat de la mesura adoptada en relació a
l’objectiu.
Establiment de sistemes de control per tal de fer l’avaluació de la mesura.



Els controls en la fase d’avaluació
 Identificació de l’objectiu i del fet que sigui compatible
amb el principi de capacitat econòmica.
 Valoració quantitativa (previsió).
 Control de proporcionalitat:


Necessitat: suport constitucional de l’objectiu.



Idoneïtat: adequada elecció del mecanisme.



Establir sistemes de control per avaluar la proporcionalitat
entre la conducta exigida i la quantia.
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3.2 Controls a posteriori
Un cop finalitzat l’exercici, es tracta de veure quin ha estat el resultat real, més enllà de
les previsions i de les intencions inicials, de l’aplicació dels beneficis fiscals. En aquest
moment és molt important avaluar els resultats per tal de poder decidir sobre la
continuïtat, supressió o modificació dels beneficis fiscals per tal que serveixin
adequadament a la finalitat per a la qual es van implantar. Per aquest motiu, ens
hauríem de fixar en els següents aspectes:


Control de l’efectiu compliment del principi de justícia tributària prevista a la
Constitució.



Verificació de la proporcionalitat entre el fi perseguit i el resultat aconseguit.



Valoració de l’eficàcia i l’eficiència pel que fa a:





l’oportunitat d’inserir-lo en determinat tribut,



la utilització de determinat element del tribut (base, tipus, quota),



idoneïtat del mecanisme jurídic (deducció, bonificació...).

Valoració d’impacte:


Avaluació del nivell de l’objectiu assolit mitjançant l’establiment d’indicadors
que permetin contrastar els resultats i la seva evolució temporal.



Valoració quantitativa:


Quantificació final de l’import dels beneficis fiscals en els pressupostos
liquidats.



Desviació respecte de la valoració inicial.

Els controls a posteriori
 Control de l’efectiva compatibilitat amb la justícia
fiscal.
 Verificació de la proporcionalitat entre el fi perseguit i
el resultat assolit.
 .Valoració d’eficàcia i eficiència.
 Valoració d’impacte.
 Valoració quantitativa (pressupost liquidat).
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II.

ESTUDI DELS BENEFICIS FISCALS EN
ALGUNS IMPOSTOS

En aquest apartat analitzarem els beneficis fiscals aplicats a
alguns impostos. Per motius d’extensió, i sense ànim de ser
exhaustius, acotarem l’anàlisi a determinats beneficis fiscals
de les quatre figures tributàries següents:
 L’impost sobre successions i donacions.
 L’impost sobre patrimoni.
 L’impost sobre la renda de les persones físiques.
 L’impost sobre societats.
1. Els beneficis fiscals en l’impost sobre successions i
donacions
L’impost sobre successions i donacions és un impost que tradicionalment ha estat
sotmès a infinitat de beneficis fiscals. El seu caràcter estatal però cedit a les comunitats
autònomes, amb ampli marge de modificació legislativa per part d’aquestes, ha
comportat la introducció de mesures tendents a modelar l’impost, ja sigui per la
competència territorial, ja sigui per pressió social. En aquest impost ens centrarem
únicament en un dels beneficis fiscals més polèmics i característics d’aquest impost: la
reducció a la base imposable del valor de les participacions en entitats així com els béns
afectes a una activitat econòmica o professional.
L’impost sobre successions i donacions està regulat en la Llei 29/1987, de 18 de
desembre i en el Reglament de desenvolupament aprovat pel Reial Decret 1629/1991,
de 8 de novembre. Es tracta d’un impost estatal cedit a les comunitats autònomes de
règim comú amb certa capacitat legislativa d’acord amb l’abast previst a l’article 48 de
la Llei 22/2009, per la qual es regula el sistema de finançament de les comunitats
autònomes de règim comú. D’acord amb aquest precepte, poden regular les reduccions
de la base imposable, sempre que responguin a circumstàncies de caràcter econòmic o
social pròpies. Al mateix temps, les autonomies també poden regular les ja establertes
per la normativa estatal, mantenint-les, millorant-les i ampliant-les. En exercici
d’aquestes competències, a Catalunya es va aprovar la Llei 19/2010, de 7 de juny, de
l’impost sobre successions i donacions.
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En aquest estudi hem circumscrit l’anàlisi dels beneficis fiscals en els impostos sobre
successions i donacions als següents incentius regulats als articles 6, 38 i als articles
10, 15, 41 i 44 de la Llei de l’impost sobre successions i donacions:



Reducció de la base imposable per béns afectes a activitats econòmiques o
professionals.
Reducció de la base imposable per participacions en entitats.

Seguint l’esquema exposat en el punt introductori, analitzarem aquest benefici fiscal
des d’una doble perspectiva: des del moment de la seva adopció en la fase
d’establiment i, posteriorment, un cop ja s’ha executat, la seva valoració a posteriori.

Control en la fase d’establiment
1. Identificació de l’objectiu
En primera instància, identificarem quin és l’objectiu que es pretén aconseguir amb
cada benefici fiscal i en quina forma afecta al principi de capacitat econòmica que
emana de l’article 31 de la Constitució. Pensem que la introducció d’un benefici fiscal
inevitablement erosionarà l’efectivitat del principi de capacitat econòmica. Per tant, hem
anat a cercar les normes jurídiques (amb rang de llei) on es van crear aquests beneficis
fiscals per tal de trobar la justificació de la seva introducció. Les parts dispositives no
acostumen a justificar-se però sí podem trobar explicacions del perquè en les
exposicions de motius de les normes.
En l’impost sobre successions es justifiquen al preàmbul de la norma que introdueix els
beneficis fiscals sobre les participacions i activitats econòmiques i professionals per: “la
pervivència del teixit empresarial productiu del país en el seu trànsit intergeneracional.
Hi ha, doncs, una voluntat palesa d'incentivar aquesta font de riquesa i ocupació“. Quan
a la reducció de les participacions es justifica igualment per “la finalitat pròpia
d'aquestes reduccions, que no és altra que la d'afavorir la transmissió del teixit
empresarial d'una generació a l'altra, tot minorant sensiblement el cost fiscal que la
grava”.7 En el mateix sentit, l’exposició de motius de la Llei 66/1997, de 30 de desembre,
de mesures fiscals que va introduir puntualitzacions en aquests beneficis fiscals, es
justificava dient que pretenia: “impulso de la competitividad de la pequeña y mediana
empresa mediante la adopción de buena parte de las recomendaciones adoptadas en el seno
de la Comisión Interministerial encargada de analizar la problemática específica de este
7

Exposició de motius de la Llei 19/2010
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sector de vital importancia”. Aquesta Comissió interministerial de l’any 1996 pretenia
estudiar un conjunt de mesures fiscals aplicables a diversos impostos que incideixen en
la tributació de les pimes. Es deia voler crear un “clima de benignidad, de no imposición de
gravosas cargas fiscales a la transmisibilidad de las empresas, especialmente de las
pequeñas y medianas, siempre que se asegure la continuidad en la explotación de las
misma”. Així aquest seria el principal motiu per adoptar aquest benefici fiscal,
especialment quan es limiti a la transmissió a l’àmbit familiar que continuaria amb la
titularitat.
Si ara ens fixem en la memòria de beneficis fiscals que acompanya la llei de
pressupostos, tant estatals com de la Generalitat, no trobarem cap referència als
fonaments que justifiquen la introducció d’aquest benefici fiscal a la norma vigent per
aquell exercici ni quin és l’objectiu que s’hi pretén assolir.
Quant a la incidència d’aquest benefici fiscal sobre el principi de capacitat econòmica
hem de dir que aquest incentiu fiscal incidirà, justament, sobre contribuents que posen
de manifest una elevada capacitat econòmica en aquest impost atès que a la seva base
imposable figurarà la valoració empresarial que posteriorment serà objecte de
bonificació.

2. Valoració quantitativa a l’inici de l’exercici
En la memòria de beneficis fiscals per a 2017 apareixen les següents previsions pel que
fa a l’impost sobre successions i donacions:
a. Reducció per béns afectes a activitat econòmica:
b. Reducció per participacions en entitats:

49,3 Meur
286,7 Meur

L’evolució del total de beneficis fiscals per l’impost sobre successions i donacions,
d’acord amb les previsions dels pressupostos inicials recollides en la Memòria del
pressupost dels beneficis fiscals, ha estat la següent:
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Evolució dels beneficis fiscals per tots els conceptes de
l’impost sobre successions i donacions
En Meur

IMPOST: SUCCESSIONS
Pressupost
ANY
d'ingressos
436,6
2017
423,8
2016
336,0
2015
272,9
2014
156,2
2012
254,6
2011
899,7
2010*

Beneficis
fiscals
1.419,5
1.930,2
1.423,8
1.821,2
1.211,7
1.077,3
832,2

%
325%
455%
424%
667%
776%
423%
92%

*Inclou successions i donacions

IMPOST: DONACIONS
Pressupost
ANY
d'ingressos
2017
110,7
2016
99,3
2015
88,1
2014
58,0
2012
41,4
2011
34,0
IMPOST: SUCCESSIONS i DONACIONS
Concepte
2010
Béns afectes a activitat
econòmica
62,1
Participacions en entitats
194,1
TOTAL

256,2

En Meur

Beneficis
fiscals
79,4
48,5
56,2
44,9
45,2
15,9

%
72%
49%
64%
77%
109%
47%

2011

2012

2014

2015

2016

2017

44,7
129,7

46,0
149,5

88,4
278,4

81,2
266,0

45,1
662,4

49,3
286,7

174,4

195,5

366,8

347,2

707,5

336,0
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Evolució per conceptes en termes relatius
(Memòria del pressupost de beneficis
fiscals)
IMPOST: SUCCESSIONS i
DONACIONS
Concepte

En % sobre els beneficis fiscals en
ISD

2010 2011

2012

2014

2015

2016

2017

Béns afectes a activitat econòmica
Participacions en entitats

7,5% 4,1%
23,3% 11,9%

3,7%
11,9%

4,7%
14,9%

5,5%
18,0%

2,3%
33,5%

3,3%
19,1%

TOTAL

30,8% 16,0%

15,6%

19,7%

23,5%

35,8%

22,4%

Observem com l’import dels beneficis fiscals supera amb escreix l’import d’allò recaptat
per a quasi tots els exercicis en la modalitat de l’impost sobre successions (en
donacions únicament superen la recaptació en l’exercici 2012). Això és degut a l’elevat
volum de beneficis fiscals que, reforma rere reforma, s’han anat introduint en aquest
impost i que ha afectat més a successions que a donacions. Pel que fa als concrets
benèfics fiscals analitzats (participacions i activitats econòmiques) constatem com la
part percentual més important correspon a participacions en entitats. Crida l’atenció el
pic que s’observa per a l’exercici de 2016 que sembla correspondre amb variacions en
els criteris de càlcul.

3. Control de la proporcionalitat de la mesura
 Necessitat de la mesura: suport constitucional
L’objectiu de reduir la càrrega fiscal sobre les empreses petites i mitjanes amb ocasió
de la seva transmissió mitjançant donació o successió s’emmarcaria en l’article 38 de la
Constitució espanyola quan diu que: “Es reconeix la llibertat d’empresa dins el marc de
l’economia de mercat. Els poders públics en garanteixen i en protegeixen l’exercici i la
defensa de la productivitat, d’acord amb les exigències de l’economia general i, en el seu
cas, de la planificació.”
Entenem que la promoció de la petita i mitjana empresa a través d’avantatges fiscals
s’emmarcaria dins dels objectius estratègics del govern per tal d’assegurar-ne la
continuïtat més enllà de la seva transmissió intergeneracional.
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 Idoneïtat: adequada elecció d’aquest mecanisme.
Aquest benefici fiscal s’emmarca en una voluntat general d’afavorir la continuïtat de les
empreses i activitats econòmiques de les pimes amb ocasió de la seva transmissió per
herència i donació. Hem d’entendre que no es tracta d’una mesura aïllada sinó que va
acompanyada d’altres mesures, fiscals o no, afavoridores d’aquestes empreses. Al llarg
del temps la regulació ha patit diferents canvis i adaptacions, tant a nivell estatal com a
Catalunya. La tècnica triada ha estat la d’aplicar una reducció del 95% del valor de les
participacions o de l’activitat econòmica de la base imposable. Es podria haver triat
l’exempció total, la reducció d’altres percentatges o l’establiment de requisits diferents.
No hem trobat enlloc la justificació de l’oportunitat de fer servir aquest instrument de
benefici fiscal. Tampoc hem trobat la valoració d’altres alternatives a aquest concret
incentiu fiscal per tal d’assolir l’objectiu proposat.

 Sistemes de control de la proporcionalitat
Les contrapartides i requisits que es demanen per tal de poder gaudir d’aquest benefici
fiscal per part del contribuent són múltiples. A banda de requisits formals, com estar
donat d’alta d’activitats econòmiques (en el cas d’aplicar aquesta reducció) o que
constin els rendiments en la declaració de l’IRPF, es requereix el manteniment de la
titularitat durant els 5 anys següents a la transmissió. Des del punt de vista de
l’adquirent es requereix que sigui cònjuge, descendent, ascendent o col·lateral fins el
tercer grau.
Quant a les participacions, a més es requereix que el causant (o membre del grup de
parentiu) exercís funcions efectives de direcció i per les quals n’obtingués més del 50%
dels rendiments. A més, es requereix un mínim de participacions en l’entitat (5% de
forma individual o 20% de forma conjunta en el grup de parentiu).
Addicionalment es requereix que l’entitat realitzi una activitat econòmica. En aquest
punt, per tal de considerar com activitat econòmica el lloguer d’immobles, es demana
que s’acreditin les circumstàncies següents:


Existència d’un local exclusivament destinat a portar a terme la gestió de
l’activitat.



Tenir, com a mínim, una persona ocupada amb contracte laboral i jornada
completa.

Referits a la seva regulació jurídica, els requisits i criteris per aconseguir aquest objectiu
es materialitzen en la normativa actual de la forma següent:
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PER AL CAS D’ACTIVITATS ECONÒMIQUES O PROFESSIONALS:


Concepte d’activitats econòmiques o professionals (art 7 LISD):

L’activitat que, per mitjà del treball personal o de la participació en el capital o de tots
dos factors conjuntament, suposa l’ordenació per compte propi de mitjans de
producció o de recursos ja siguin humans o d’una altra mena amb la finalitat
d’intervenir en la producció o la distribució de béns i de serveis.


Requisits (art 1 RISD):

a) Que la persona transmetent estigui donada d’alta en el cens tributari o impost
d’activitats econòmiques (IAE) en l’epígraf corresponent a l’activitat que
desenvolupa.
b) Que en la declaració de l’impost sobre la renda de la persona transmetent figurin
com a tals els rendiments derivats de l’exercici de l’esmentada activitat.


Altres mitjans (Art 1.1 RISD):

“L’existència de l’activitat empresarial o professional es pot acreditar per qualsevol altre
mitjà admès en dret.”
IAE, CENS TRIBUTARI, IVA, IRPF, CODIGO DE COMERCIO


Arrendament d’immobles: art 1.2 RISD:

S’entén que l’arrendament d’immobles es realitza com a activitat empresarial quan
concorren, com a mínim, les circumstàncies següents:
a) Que en l’exercici de l’activitat es disposi d’un local exclusivament destinat a portar
a terme la gestió de l’activitat.
b) Que per en llur ordenació s’utilitzi, com a mínim, una persona empleada amb
contracte laboral i a jornada completa.


Béns afectes:

Delimitació del concepte:




Art 1.2 RISD.
Art 7 Llei 19/2010.
Art 29 Llei 35/2006 IRPF i 22 RIRPF.
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En cap cas:





Ús personal.
Utilitzin simultàniament.
No figurin en comptabilitat (iuris tantum).
Participació en fons propis d’una entitat.



Reducció: 95% valor real



Regla manteniment: art 9 LISD:


Manteniment de l’exercici de l’activitat empresarial o professional durant
els cinc anys següents a la mort del causant. Excepte:





Mort de l’adquirent o
béns o drets subrogats afectant l’activitat.

Requisits subjectius (art 6 LISD):


Cònjuge, descendents, ascendents, col·laterals fins el tercer grau
(consanguinitat o afinitat).



Sense parentiu:



Vinculació laboral amb antiguitat mínima de deu anys, i
tasques de responsabilitat en la gestió mínima de cinc anys
(Grups 1 i 2 SS o apoderament).

En l’impost sobre DONACIONS cal tenir en compte les particularitats següents:


Reducció (art 38 LISD)


El 95% del VALOR NET de la totalitat d’elements afectes a
l’activitat.



Regla de manteniment: (art 40 LISD)





Cinc anys. Excepte: Mort del donatari.
Elements subrogats amb afectació.

Requisits del donatari (art 38 i 39 LISD)


Cònjuge, descendents, ascendents, col·laterals fins tercer grau.



Sense parentiu:



Vinculació laboral amb antiguitat mínima de deu anys, i
tasques de responsabilitat en gestió mínima de cinc anys (Grups 1 i 2
SS o apoderament).
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Requisits del donant (art 39 LISD)


Activitat exercida de forma personal i directa.



Circumstància:




+ 65 anys o
cessament activitat agrària,
incapacitat permanent absoluta o gran invalidesa.



+50% de rendiments.



Cessi en l’activitat i deixi de percebre rendiments.



Activitat exercida de forma personal i directa:




Vocació de perdurabilitat i continuïtat.
Desenvolupada per sí mateix.
Exercici de control sense intermediari.

PER AL CAS D’ACCIONS I PARTICIPACIONS:


Reducció: 95% (97% societats laborals).



Regla manteniment: art 14 LISD
 Manteniment de l’exercici de l’activitat empresarial o professional durant els
cinc anys següents a la mort del causant. Excepte:
 Mort de l’adquirent.



Requisits subjectius (art 10.1 LISD)
 Cònjuge, descendents, ascendents, col·laterals (consanguinitat o afinitat).
Sense parentiu:
 Vinculació laboral amb antiguitat mínima de deu anys, i
 funcions de direcció en la gestió mínima de cinc anys i
 participació resultant de més del 25% (del 50% en societats laborals).



Funcions de direcció (art 2.a RISD):
 Acreditació: contracte o nomenament.
 Presidència, direcció, gerència, administració, direcció departament,
conselleria, membre consell administració.
 Efectiva intervenció en les decisions.
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Requisits objectius (Concepte: art 10 LISD)
 Participacions en entitats, amb o sense cotització.
 Per la part entre actius necessaris minorats per deutes.
 Que no tingui com activitat principal la gestió d’un patrimoni mobiliari o
immobiliari (art 12 LISD).
 Participació del causant 5% o 20% grup parentiu.
 Causant: funcions de direcció.
 +50% rendiments d’AAEE o activitat professional.



Gestió d’un patrimoni mobiliari o immobiliari (art 12 LISD)
 +50% actiu format per valors o no afecte (+90 dies anteriors mort).

Control a posteriori
1. Control de l’efectiva compatibilitat del benefici fiscal amb la justícia
fiscal
Es tracta de saber si l’aplicació pràctica dels beneficis fiscals poden entrar en
contradicció amb el principi de justícia tributària que inspira l’article 31 de la Constitució.
Aquest principi tributari està format, al seu torn, per altres principis inspiradors que li
donen sentit. Aquests principis són els de generalitat, el de capacitat econòmica, el
d’igualtat, el de progressivitat i el de no confiscatorietat.
No disposem de la informació sobre la liquidació efectiva d’aquest benefici fiscal per
poder valorar-ne l’impacte real sobre cadascun d’aquests principis.
Mentre el benefici fiscal no estigui configurat com una exempció o, si de manera
arbitrària introduís elements subjectius lligats a la no tributació, no podem parlar d’una
vulneració del principi de generalitat.
El que sí podem dir és que la introducció d’aquests beneficis fiscals afecta al principi de
capacitat econòmica en deixar fora de la tributació una part important del patrimoni
(empresarial o professional) que comporta una clara manifestació de capacitat
econòmica. El que no podem fer, per manca de dades, és dir en quin grau es produeix
aquesta minva de contribució en funció d’aquesta capacitat. Pel mateix motiu, és obvi
que afecta també el principi d’igualtat (entesa en el sentit d’igual contribució a igual
capacitat). Cal dir que el TC justifica el tracte desigual entre capacitats iguals sempre
que aquesta diferència de tracte sigui objectiva i raonable. Objectiva, en aquest cas
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podem afirmar que sí ho és. Per valorar si és raonable, hauríem de tenir en compte el
resultat, la quantificació, l’assoliment d’objectius i la valoració d’impacte. No disposem
de res d’això.
Finalment, i quan al principi de progressivitat, resultaria de molta utilitat comparar la
mitjana de les bases imposables que es beneficien d’aquest incentiu fiscal amb la
mitjana de les bases imposables que no es poden beneficiar d’aquesta reducció. Caldria
pensar que aquelles herències en les quals s’inclouen accions, participacions o béns
afectes a activitats econòmiques són, de promig, més elevades que les que no compten
amb aquests béns entre l’inventari del cabal relicte. Si fos així, aquest benefici fiscal
recauria sobre els contribuents que precisament manifesten una major capacitat
econòmica. Aquest fet no fa més que agreujar la regressivitat d’aquesta figura
impositiva i aniria en contra del principi de justícia tributària.Verificació de la
proporcionalitat entre el fi perseguit i el resultat assolit
En aquest punt és molt il·lustratiu el FJ7 de la Sentència de Tribunal Constitucional
96/2002 quan diu, en relació al principi d’igualtat que: “Este Tribunal ha venido exigiendo
para permitir el trato dispar de situaciones homologables la concurrencia de una doble
garantía: a) La razonabilidad de la medida, pues no toda desigualdad de trato en la Ley
supone una infracción del artículo 14 CE, sino que dicha infracción la produce sólo aquella
desigualdad que introduce una diferencia entre situaciones que pueden considerarse iguales
y que carece de una justificación objetiva y razonable; b) La proporcionalidad de la medida,
pues el principio de igualdad no prohíbe al legislador cualquier desigualdad de trato sino sólo
aquellas desigualdades en las que no existe relación de proporcionalidad entre los medios
empleados y la finalidad perseguida, pues para que la diferenciación resulte
constitucionalmente lícita no basta con que lo sea el fin que con ella se persigue, sino que es
indispensable además que las consecuencias jurídicas que resultan de tal distinción sean
adecuadas y proporcionadas a dicho fin, de manera que la relación entre la medida adoptada,
el resultado que se produce y el fin pretendido por el legislador superen un juicio de
proporcionalidad en sede constitucional, evitando resultados especialmente gravosos o
desmedidos”. Més endavant, i en relació als beneficis fiscals afegeix que: “Se trata, a fin
de cuentas, de la igualdad de todos ante una exigencia constitucional el deber de contribuir
o la solidaridad en el levantamiento de las cargas públicas que implica, de un lado, una
exigencia directa al legislador, obligado a buscar la riqueza allá donde se encuentre (SSTC
27/1981 , de 20 de julio, FJ 4; 150/1990, de 4 de octubre, FJ 9; 221/1992, de 11 de diciembre,
FJ 4; y 233/1999, de 16 de diciembre, FJ 14), y, de otra parte, la prohibición en la concesión
de privilegios tributarios discriminatorios, es decir, de beneficios tributarios injustificados
desde el punto de vista constitucional, al constituir una quiebra del deber genérico de
contribuir al sostenimiento de los gastos del Estado”.
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En el cas que ens ocupa la desigualtat de tracte de contribuents es fa atenent a criteris
objectius, no subjectius, de manera que el concepte de privilegi discriminatori quedaria
exclòs d’aquesta mesura. Una altra cosa és si una bonificació del 95% resulta
proporcional i compatible amb el principi de capacitat econòmica. Convindria plantejarse si, efectivament, deixar sense tributació el 95 per cent del valor de les participacions
transmeses contribueixen al manteniment de les empreses. Òbviament, amb una
tributació zero, seria molt afavoridor per a la continuïtat de l’empresa però se
sacrificaria plenament la capacitat de contribuir de la riquesa que representa. Cert que
es demana un requisit de permanència (cinc anys) i de parentiu però no podem valorar
res sobre l’assoliment de resultats com a tals atès que ni es proposen objectius a l’inici
de l’exercici ni es publiquen resultats d’assoliment d’aquests objectius en finalitzar
l’exercici. Per tant, desconeixem el nivell d’assoliment de la finalitat prevista pel que fa al
manteniment de l’activitat. Valoració d’eficàcia i eficiència.
Ens hem de reiterar en la manca de dades per tal de valorar objectivament els resultats i
si aquests acompleixen amb eficàcia i eficiència la seva missió. Quant a la seva eficàcia,
hauríem de veure quin percentatge de les empreses transmeses acompleixen realment
amb els criteris per a gaudir d’aquest benefici fiscal. Desconeixem aquest extrem atès
que no es publiquen dades al respecte. D’altra banda, i a la vista d’aquesta dada,
hauríem d’analitzar indicadors sobre el volum total d’empreses que es veuen obligades
a tancar i, d’aquestes, quines ho fan per motius de deutes per aquest impost.
Desconeixem aquesta informació com per poder avaluar correctament el nivell
d’eficàcia de la mesura.
Pel que fa a l’eficiència, caldria analitzar si el cost de la reducció de recaptació deguda a
l’aplicació d’aquest benefici fiscal a final d’exercici divergeix de la previsió inicial i
avaluar-ne els motius de la divergència. En no disposar de dades no podem avaluar si
aquest benefici fiscal assoleix l’objectiu de contribuir al manteniment de les empreses
de forma eficient. Addicionalment, i a la vista de la utilització d’instruments alternatius
(ja sigui en aquest o en altres impostos), podríem decidir ajustar, mantenir o suprimir
aquest benefici fiscal. Per exemple, seria interessant veure si fora més eficient (obtenir
el mateix resultat alhora que s’augmenta la recaptació) amb l’aplicació d’una reducció
del 50% del valor de les participacions.
Quant al seguiment i a l’avaluació de la ’implementació d’aquest benefici fiscal, trobem
al Pla de prevenció i reducció del frau fiscal i de foment de les bones pràctiques
tributàries 2015-2018 la configuració de la mesura 3.b.2.4 en els termes següents:
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MESURA 3.b.2.4
Control dels requisits per poder acollir-se als beneficis fiscals en l’IP i l’ISD
Intensificar la comprovació i la investigació de l’acompliment dels requisits previs per
poder acollir-se als beneficis fiscals establerts tant en la normativa de l’IP com en la de
l'ISD, així com el posterior manteniment d’aquests requisits.
Els beneficis fiscals enunciats tenen la finalitat de preservar les empreses i activitats
professionals de caràcter familiar, els béns o drets i participacions socials que acompleixin
el requisit, entre altres, d’estar afectes a una activitat econòmica o professional o quan
l’entitat tingui per objecte una activitat empresarial, estan exempts en l’IP, i, en cas de
transmissió gratuïta, gaudeixen de reducció en la base imposable de l’ISD.
La rellevància d’aquests beneficis fiscals pot induir a planificar situacions simulades
de patrimonis afectes a una activitat econòmica per tal de gaudir dels esmentats
beneficis fiscals.
Finalitat:
Evitar la pèrdua d'ingressos en l’IP i l’ISD per l’aplicació indeguda de beneficis fiscals.
Indicadors de seguiment:
Nombre de liquidacions per regularització de beneficis fiscals en l’IP i l’ISD i el de les
autoliquidacions la presentació de les quals pugui estar induïda per aquest programa de control.

Per tant, dins el Pla de prevenció del frau fiscal de l’Agència Tributària de Catalunya es
preveuen els següents indicadors de seguiment:


Nombre de liquidacions per regularització de beneficis fiscals en ISD.



Autoliquidacions presentades com a conseqüència de requeriments relacionats
amb aquests beneficis fiscals.

D’altra banda, i dins els criteris per a la comprovació prioritària en el marc dels
procediments de gestió tributària de cada exercici, al Pla de control tributari de l’Agència
Tributària de Catalunya per a l’any 2007, no es preveu la realització d’actuacions
específiques respecte a aquests beneficis fiscals tant en l’impost sobre successions i
donacions com en l’impost sobre el patrimoni, més enllà d’una referència genèrica a “la
verificació i comprovació de les autoliquidacions presentades pels contribuents durant
els darrers exercicis”.


Pel que fa a les actuacions en via d’inspecció tributària es preveu, a l’impost de
successions i donacions, “la investigació i comprovació en relació amb els
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expedients que presentin l'aplicació o la sol·licitud de reduccions per la
transmissió mortis causa o entre vius d'empreses individuals i participacions en
societats. De manera preferent, la investigació es referirà als expedients que
facin referència a la transmissió de societats i empreses que ocultin béns no
afectes a una activitat econòmica, així com al control i revisió de l'acompliment
del requisit de manteniment durant el termini legalment establert.” Pel que fa als
criteris d’actuació en l’impost sobre el patrimoni es preveu la incidència en “la
investigació i comprovació de les autoliquidacions presentades en les quals
apareguin indicis d'una aplicació de les exempcions, amb especial atenció a les
empreses individuals i participacions en societats”, així com “la investigació de
persones físiques titulars en última instància d'estructures societàries que
presentin indicis d'ocultació de béns no afectes a una activitat econòmica”.
Es troba a faltar una valoració amb més profunditat sobre la idoneïtat de la introducció
d’aquest benefici fiscal en l‘impost sobre successions i donacions, així com la valoració
sobre l’oportunitat d’incidir en la base imposable (i no sobre la quota, la tarifa, la
valoració, etc) ni tampoc la valoració d’altres solucions alternatives com per exemple,
l’aplicació condicionada de la reducció a la base imposable (inclús de forma graduada)
a la creació i/o manteniment de llocs de treball en un període determinat. Al mateix
temps es podria partir d’una reducció del 50 per cent del valor de les participacions i, en
el cas d’acreditar determinats nivells d’ocupació de la societat, augmentar el
percentatge amb dret a la reducció fins arribar al 95 per cent. O, fins i tot, en el cas de
societats immobiliàries, graduar també el percentatge amb dret a la reducció en funció
de que es destinin a lloguer social determinat percentatge d’immobles.

4. Valoració d’impacte
Tornem a manifestar l’absència absoluta d’informació per tal de valorar quin ha estat
l’impacte real d’aquests incentius fiscals ja que no es publica cap valoració al final de
l’exercici. Res no sabem del nivell d’assoliment de l’objectiu plantejat, ni en termes de
manteniment d’empreses ni tan sols de recaptació d’impostos.
En aquest sentit seria de molta utilitat disposar de forma transparent de la informació
del resultat de l’activitat de l’administració tributària en relació a aquest benefici fiscal.
Els indicadors de seguiment ens haurien de servir per tal d’avaluar la idoneïtat de les
mesures fiscals adoptades per a l’assoliment de les finalitats previstes. Al mateix
temps, haurien de servir per tal de quantificar el seu impacte en la recaptació i per
valorar el grau de seguiment de les comprovacions per tal d’assegurar la procedència
de l’aplicació als casos concrets.
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Nogensmenys, per a un millor seguiment i avaluació d’aquesta mesura seria convenient
estudiar la possibilitat d’introduir altres indicadors. A continuació es relacionen algunes
propostes:
 Nombre de liquidacions complementàries girades en l’impost sobre successions
i donacions per improcedència en l’aplicació de la reducció béns o drets afectes
a una activitat econòmica, negoci empresarial o professional.
 Import de les quotes complementàries ingressades com a conseqüència de les
liquidacions complementàries girades en l’impost sobre successions i
donacions per improcedència en l’aplicació de la reducció de béns o drets
afectes a una activitat econòmica, negoci empresarial o professional.
 Nombre de liquidacions complementàries girades en l’impost sobre successions
i donacions per la improcedència en l’aplicació de la reducció per participacions
en entitats.
 Import de les quotes complementàries ingressades com a conseqüència de les
liquidacions complementàries girades en l’impost sobre successions i
donacions per la improcedència en l’aplicació de la reducció per participacions
en entitats.
 Import dels beneficis fiscals estimats en el pressupost liquidat per l’aplicació de
la reducció de béns o drets afectes a una activitat econòmica, negoci
empresarial o professional.
 Import dels beneficis fiscals estimats en el pressupost liquidat per l’aplicació de
la reducció per participacions en entitats.
 Avaluació d’impacte de la reducció per béns o drets afectes a una activitat
econòmica, negoci empresarial o professional.
 Avaluació d’impacte de la reducció per participacions en entitats.

5. Valoració quantitativa (pressupost liquidat)
No existeix una liquidació comptable publicada (a pressupost tancat) de l’import que ha
comportat a final d’exercici (xifra real) l’aplicació dels beneficis fiscals. En no disposar
d’aquesta informació no sabem res sobre si l’estimació feta en el pressupost inicial era
real o no. No sabem per tant si és una mesura efectiva o infrautilitzada. O si, al contrari,
hi ha hagut un abús en la seva aplicació.
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2. Els beneficis fiscals en l’impost sobre el patrimoni
L’impost sobre el patrimoni va néixer l’any 1977 de forma temporal. Es deia: “impuesto
extraordinario sobre el patrimonio” i no va ser fins l’any 1991 que es va acabar amb
aquesta excepcionalitat i transitorietat per donar-li una configuració definitiva.
Actualment, tornem a viure aquesta sensació de transitorietat de l’impost ja que es va
eliminar a partir del 2008. La supressió de l’impost es va mantenir el 2009 i el 2010 per
recuperar-lo novament a partir del 2011, prorrogant-ne vigència per a cada exercici. A
dia d’avui, no sembla clar que hagi de continuar existint a partir del 2018.
L’impost sobre el patrimoni, com a complement de l’Impost sobre la renda, persegueix
una major eficàcia en la utilització dels patrimonis i l’obtenció d’una major justícia
redistributiva. A més, fa una funció censal útil per al control dels patrimonis a efectes de
l’impost sobre successions.
L’impost sobre el patrimoni està regulat a la Llei 19/1991, de 6 de juny. Es tracta d’un
impost estatal cedit a les comunitats autònomes de règim comú amb certa capacitat
legislativa d’acord amb l’abast previst a l’article 47 de la Llei 22/2009, per la que es
regula el sistema de finançament de les comunitats autònomes de règim comú. El
segon apartat d’aquest article preveu que les deduccions i bonificacions aprovades per
les comunitats autònomes són, en tot cas, compatibles amb les deduccions i
bonificacions establertes en la normativa estatal reguladora de l’impost i no poden
suposar-ne una modificació. Aquestes deduccions i bonificacions autonòmiques s’han
d’aplicar posteriorment a les regulades per la normativa de l’Estat. L’exempció de béns i
drets afectes a activitats empresarials i professionals estan regulats al Reial Decret
1704/1999, mentre que les relatives a les accions i participacions exemptes estan
regulades a la Llei 19/1991.

En aquest impost, centrarem l’atenció en els següents beneficis fiscals en forma
d’exempció:




Béns afectes a activitats econòmiques o activitats professionals.
Per participacions en entitats.
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Control en la fase d’establiment
1. Identificació de l’objectiu
En primera instància, identificarem quin és l’objectiu que es pretén amb aquesta mesura
i de quina forma afecta al principi de capacitat econòmica que emana de l’article 31 de
la Constitució. Hem anat a cercar les normes jurídiques (amb rang de llei) on es van
crear aquests beneficis fiscals per tal de trobar la justificació d’introducció. Les parts
dispositives no acostumen a justificar-se però sí podem trobar explicacions del per què
en les exposicions de motius de les normes. En el cas de l’impost sobre el patrimoni no
trobem cap justificació a la normativa que indiqui per què calia introduir aquesta
exempció.
Tampoc no trobem a la memòria de beneficis fiscals que acompanya la llei de
pressupostos cap referència als fonaments que justifiquen la introducció d’aquest
benefici fiscal a la norma.
Cal entendre que el legislador no s’ha plantejat qüestions relacionades amb la capacitat
econòmica sinó que s’ha ocupat de “l’empresa familiar” (en els termes que ja hem vist a
l’impost sobre successions i donacions) en tant que mitjà de vida d’una persona o grup
de persones familiars i no com una simple forma d’inversió patrimonial. Aquesta
voluntat d’afavorir l’empresa familiar el trobem en la base del fonament d’aquest
benefici fiscal.

2. Valoració quantitativa a l’inici de l’exercici
L’evolució dels beneficis fiscals al llarg dels darrers exercicis per a tots els conceptes i
per a l’impost sobre el patrimoni, d’acord amb les previsions dels pressupostos inicials,
ha estat la següent:
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Evolució dels beneficis fiscals a Catalunya
(Memòria del pressupost de beneficis fiscals)
IMPOST: PATRIMONI
Pressupost
ANY
d'ingressos
2017
517,4

En Meur
Beneficis fiscals

%

1.792,1

346%

2016

472,6

1.626,3

344%

2015

441,5

1.428,1

323%

2014

458,1

1.247,0

272%

2012
240,4
538,9
224%
D’acord amb la memòria de beneficis fiscals per a 2017, i pel que fa als beneficis fiscals
enfocats a l’empresa familiar apareixen les següents previsions:


En l’impost sobre el patrimoni:
a) Béns afectes exempts a activitats professionals:

34,9 Meur

b) Accions exemptes negociades:

85,6 Meur
1.168,1 Meur

c) Accions exemptes no negociades:

L’evolució per aquests beneficis fiscals durant els darrers exercicis ha estat la següent:
IMPOST: PATRIMONI
Concepte

En Meur

2012

2014

2015

2016

2017

Béns afectes a activitat econòmica
Accions exemptes negociades
Accions exemptes no negociades

10,3
9,9
223,5

27,1
50,6
866,0

29,4
59,4
948,5

32,2
64,9
1.122,6

34,9
85,6
1.168,1

TOTAL

243,7

943,7

1.037,3

1.219,7

1.288,6

Comprovem com la part més important d’aquest benefici fiscal recau sobre les accions
no negociades que són les que encaixarien més amb el concepte d’empresa familiar i
que, per tant, difícilment cotitza en mercats organitzats.
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EVOLUCIÓ PER CONCEPTES EN TERMES RELATIUS
(Memòria del pressupost de beneficis fiscals)
IMPOST: PATRIMONI
Concepte
Béns afectes a activitat econòmica
Accions exemptes negociades
Accions exemptes no negociades

2012
1,9%
1,8%
41,5%

TOTAL

45,2% 75,7%

En % sobre els beneficis fiscals en IP

2014
2,2%
4,1%
69,4%

2015
2,1%
4,2%
66,4%
72,6%

2016
2,0%
4,0%
69,0%
75,0%

2017
1,9%
4,8%
65,2%
71,9%

Comparant aquest benefici fiscal amb la resta de beneficis fiscals previstos per a
l’impost sobre el patrimoni, observem que quasi les tres quartes parts correspon a
beneficis fiscals sobre accions o activitats professionals, de manera que són una de les
potencials fonts de reducció de la progressivitat d’aquest impost.

Control de la proporcionalitat de la mesura
 Necessitat de la mesura: suport constitucional.
L’objectiu de reduir la càrrega fiscal sobre les empreses petites i mitjanes té el seu
suport en l’article 38 de la Constitució espanyola quan diu que: “Es reconeix la llibertat
d’empresa dins el marc de l’economia de mercat. Els poders públics en garanteixen i
protegeixen l’exercici i la defensa de la productivitat, d’acord amb les exigències de
l’economia general i, si és el cas, de la planificació”.
Entenem que la promoció de la petita i mitjana empresa a través d’avantatges fiscals
s’emmarcaria dins dels objectius estratègics del govern per tal d’assegurar la
continuïtat, dins el marc de la política econòmica.

 Idoneïtat: adequada elecció d’aquest mecanisme.
Aquest benefici fiscal amb forma d’exempció té una voluntat d’afavorir els patrimonis
productius en forma d’empreses familiars. Hem d’entendre que no es tracta d’una
mesura aïllada sinó que va acompanyada d’altres mesures, fiscals o no, afavoridores
d’aquestes empreses. Al llarg del temps aquesta regulació ha patit diferents canvis i
adaptacions per tal d’introduir més seguretat jurídica a alguns aspectes. La tècnica
triada ha estat la d’aplicar una exempció de l’impost, de manera que, tot i estar
subjectes, no tributen per aquest impost. No hem trobat enlloc la justificació de
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l’oportunitat de fer servir aquest instrument de benefici fiscal. Tampoc hem trobat la
valoració d’altres alternatives a aquest concret incentiu fiscal per tal d’assolir l’objectiu
proposat. Recordem com, per exemple, en l’impost sobre successions i donacions
s’estableix una reducció de la base imposable consistent en el 95% del seu valor. Per
tant, hi hauria altres alternatives que no consta que s’hagin valorat i comparat.

 Sistemes de control de la proporcionalitat.
Les contrapartides i requisits que es demanen per tal de poder gaudir d’aquest benefici
fiscal per part del contribuent són múltiples. A banda de requisits formals, com estar
donat d’alta d’activitats econòmiques (en el cas d’aplicar aquesta reducció) o que
constin els rendiments en la declaració de l’IRPF. Des del punt de vista de l’adquirent es
requereix que sigui cònjuge, descendent, ascendent o col·lateral fins el segon grau.
Quant a les participacions, a més es requereix que el causant (o membre del grup de
parentiu) exerceixi funcions efectives de direcció i per les quals obtingui més del 50%
del seus rendiments. A més, es requereix un mínim de participacions en l’entitat (5% de
forma individual o 20% de forma conjunta en el grup de parentiu).
Addicionalment es requereix que l’entitat realitzi una activitat econòmica i que no es
dediqui a la gestió d’un patrimoni mobiliari o immobiliari. En aquest punt, per tal de
considerar com activitat econòmica el lloguer d’immobles, es demana que s’acreditin
les circumstàncies següents:


Existència d’un local exclusivament destinat a portar a terme la gestió de
l’activitat



Tenir, com a mínim, una persona ocupada amb contracte laboral i jornada
completa.

Els requisits i criteris per aplicar aquesta exempció els trobem regulats a l’article 4.2 de
la Llei de l’impost i en el Decret 1704/1999 de desenvolupament.
Pel que fa al patrimoni empresarial i professional, aquesta exempció inclou els béns i
drets de les persones físiques necessaris per al desenvolupament de la seva activitat
econòmica, empresarial o professional, sempre que aquesta l'exerceixi de forma
habitual, personal i directa el contribuent i constitueixi la seva principal font de renda.
L'aplicació de l'exempció està condicionada al fet que en la data de meritació de
l'impost (31 de desembre) es compleixin els requisits següents:
1r. Que els béns i drets estiguin afectes al desenvolupament d'una activitat econòmica,
empresarial o professional, en els termes de l' article 29 de la Llei de l'IRPF i 22 del
Reglament d'aquest impost. S'entén que l'arrendament d'immobles constitueix activitat
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econòmica si concorren el requisit que preveu l'article 27.2 de la Llei de l'IRPF, és a dir,
quan per a llur ordenació s'utilitzi, almenys, una persona empleada amb contracte
laboral i a jornada completa.
2n. Que l'activitat econòmica, empresarial o professional, a la qual aquests béns i drets
estiguin afectes, l'exerceixi de forma habitual, personal i directa el contribuent titular. No
obstant això, estaran exempts els béns i drets comuns a ambdós cònjuges, quan
s'utilitzin en el desenvolupament de l'activitat empresarial o professional de qualsevol
d'ells, sempre que s’acompleixin la resta de requisits exigits per la llei.
3r. Que l'activitat econòmica, empresarial o professional, constitueixi la principal font de
renda del contribuent. S'entén que l'activitat empresarial o professional constitueix la
principal font de renda quan, almenys, el 50 per 100 de l'import de la base imposable
general i de l'estalvi de l'IRPF del contribuent suma de les caselles 392 i 405 de la
pàgina 12 de la declaració de l'IRPF, provingui de rendiments nets de les activitats
empresarials o professionals que es tracti. A efectes del càlcul de la principal font de
renda, no es computaran les remuneracions per les funcions de direcció que
s'exerceixin en les entitats de les que, si s'escau, es posseeixin participacions exemptes
d'aquest impost, ni qualssevol altres remuneracions que portin causa de la participació
del subjecte passiu en aquestes entitats.
4t. Quan un mateix contribuent exerceixi dues o més activitats empresarials o
professionals de forma habitual, personal i directa, l'exempció arribarà a tots els béns i
drets afectes, considerant-se que la principal font de renda ve determinada pel conjunt
dels rendiments empresarials o professionals de totes elles.
Quant a les participacions en determinades entitats, amb o sense cotització en mercats
organitzats, s’exclouen les participacions en institucions d'inversió col·lectiva. Perquè
sigui aplicable l'exempció, han de complir-se, a la data de la meritació d'impost (31 de
desembre), els següents requisits i condicions:
1r. Que l'entitat, sigui o no societària, realitzi una activitat econòmica i no tingui per
activitat principal la gestió d'un patrimoni mobiliari o immobiliari. S'entén que una entitat
gestiona un patrimoni mobiliari o immobiliari i que, per tant, no realitza una activitat
econòmica quan concorrin, durant més de 90 dies de l'exercici social, qualsevol de les
següents condicions:


Que més de la meitat del seu actiu estigui constituït per valors o



que més de la meitat del seu actiu no estigui afecte a activitats econòmiques.

Per a determinar si existeix activitat econòmica o si un element patrimonial s’hi troba
afecte, s'estarà al que disposa l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques. Tant el
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valor de l'actiu com el dels elements patrimonials no afectes a activitats econòmiques
serà el que es dedueixi de la comptabilitat, sempre que aquesta reflecteixi fidelment la
veritable situació patrimonial de la societat. Als efectes de determinar la part de l'actiu
que està constituïda per valors o elements patrimonials no afectes, no es computaran
els valors següents:
Els posseïts per complir obligacions legals i reglamentàries.


Els que incorporin drets de crèdit nascuts de relacions contractuals establertes
com a conseqüència del desenvolupament d'activitats econòmiques.



Els posseïts per societats de valors com a conseqüència de l'exercici de
l'activitat constitutiva del seu objecte.



Els que atorguin, almenys, el 5 per 100 dels drets de vot i es posseeixin amb la
finalitat de dirigir i gestionar la participació sempre que, a aquests efectes, es
disposi de la corresponent organització de mitjans materials i personals, i
l’entitat participada no s’inclogui en aquesta lletra.

Sense perjudici de l'anterior, no es computaran com a valors ni com a elements no
afectes a activitats econòmiques les que el preu d'adquisició de les quals no superi
l'import dels beneficis no distribuïts obtinguts per l'entitat, sempre que aquests beneficis
provinguin de la realització d'activitats econòmiques, amb el límit de l'import dels
beneficis obtinguts tant en el mateix any com en els 10 anys immediatament anteriors.
A aquests efectes, s'assimilen als beneficis procedents d'activitats econòmiques els
dividends que procedeixin dels valors a què es refereix l'últim incís del paràgraf anterior,
quan els ingressos obtinguts per l'entitat participada procedeixin, almenys en el 90 per
100, de la realització d'activitats econòmiques.
2n. Que la participació del contribuent en el capital de l'entitat sigui almenys del 5 per
100, computada de forma individual, o del 20 per 100 conjuntament amb el seu
cònjuge, ascendents, descendents o col·laterals de segon grau, ja tingui el parentiu el
seu origen en la consanguinitat, en l'afinitat o en l'adopció. Quan la participació en
l'entitat sigui conjunta amb alguna o algunes de les persones anteriorment indicades,
les funcions de direcció i les remuneracions que se’n derivin, s’han d’acomplir, com a
mínim, en una de les persones del grup de parentiu, sense perjudici que totes elles
tinguin dret a l'exempció.
3r. Que el contribuent exerceixi efectivament funcions de direcció en l'entitat. A aquests
efectes, es consideraran funcions de direcció, que hauran d'acreditar fefaentment
mitjançant el corresponent contracte o nomenament, els càrrecs de: president, director
general, gerent, administrador, directors de departament, consellers i membres del
Consell d'Administració o òrgan equivalent, sempre que l'acompliment de qualsevol
d'aquests càrrecs impliqui una efectiva intervenció en les decisions de l'empresa. En el
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cas que els titulars de les accions o participacions siguin menors d'edat o incapacitats,
aquesta condició es considera acomplerta quan s'hi ajustin els seus representants
legals.
4t. Que, per les funcions de direcció exercides en l'entitat, el contribuent percebi una
remuneració que representi més del 50 per 100 de la totalitat dels seus rendiments nets
del treball i d'activitats econòmiques corresponents a l'exercici. A efectes de determinar
aquest percentatge, no es computaran els rendiments de les activitats econòmiques
desenvolupades de forma habitual, personal i directa pel contribuent que gaudeixi
d'exempció per aquest impost en els béns i drets afectes. Quan una mateixa persona
sigui directament titular de participacions en diverses entitats en les quals concorrin els
requisits i condicions anteriorment citats, el còmput del percentatge del 50 per 100
s'efectuarà de forma separada respecte de cadascuna d'aquestes entitats. És a dir,
sense incloure entre els rendiments derivats de l'exercici de les funcions de direcció els
obtinguts en altres entitats.
5è. Quantia de l'exempció. Acomplerts els requisits i condicions esmentats, l'exempció
abasta la totalitat del valor de les participacions, sempre que la totalitat del patrimoni
net de l'entitat es trobi afecte a l'activitat econòmica desenvolupada. No obstant això, si
en el patrimoni de l'entitat hi ha béns i drets que no es troben afectes al
desenvolupament de cap activitat econòmica, l'exempció només afectarà al valor de les
participacions en la part que correspongui a la proporció existent entre els actius
afectes a l'exercici d'una activitat econòmica, minorats en l'import dels deutes derivats
de l'activitat, i el valor total del patrimoni net de l'entitat. No poden considerar-se
elements afectes els destinats exclusivament a l'ús personal del subjecte passiu o de
qualsevol dels integrants del grup de parentiu, ni aquells que estiguin cedits per un preu
inferior al de mercat a persones o entitats vinculades d'acord amb el que disposa
l'article 18 de la Llei de l'Impost sobre Societats. En aquests supòsits, per determinar el
valor de les participacions exemptes pot utilitzar-se la següent fórmula:
Valor participacions x (Valor net dels actius afectes / Valor total del patrimoni net de
l'entitat)
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Control a posteriori
1. Control de l’efectiva compatibilitat dels beneficis fiscals amb el principi
de justícia fiscal.
2. Verificació de la proporcionalitat entre el fi perseguit i el resultat assolit.


Valoració d’eficàcia i eficiència



Valoració d’impacte



Valoració quantitativa

1. Control de l’efectiva compatibilitat del benefici fiscal amb la justícia
fiscal
Igual que en el cas de l’impost sobre successions i donacions, es tracta de saber si
l’aplicació pràctica dels beneficis fiscals poden entrar en contradicció amb el principi de
justícia tributària que inspira l’article 31 de la constitució. Aquest principi tributari està
format, al seu torn, per altres principis inspiradors que li donen sentit. Aquests principis
són els de generalitat, el de capacitat econòmica, el d’igualtat, el de progressivitat i el de
no confiscatorietat.
Tampoc no disposem de la informació sobre la liquidació efectiva d’aquest benefici
fiscal per poder valorar l’impacte real sobre cadascun d’aquests principis.
En la mesura que aquests beneficis fiscals estan configurats com una exempció, i per
tant es deixen fora de la tributació de l’impost aquests elements, podríem parlar d’una
lesió en el principi de generalitat.
D’altra banda, la introducció d’aquests beneficis fiscals afecta al principi de capacitat
econòmica en deixar fora de la tributació una part important del patrimoni (empresarial
o professional) que comporta una clara manifestació de capacitat econòmica. El que no
podem fer, per manca de dades, és dir en quin grau es produeix aquesta minva de
contribució en funció d’aquesta capacitat. Pel mateix motiu, és obvi que afecta també el
principi d’igualtat (entesa en el sentit d’igual contribució a igual capacitat). Cal dir que el
TC justifica el tracte desigual entre capacitats iguals sempre que aquesta diferència de
tracte sigui objectiva i raonable. Objectiva, en aquest cas podem afirmar que sí ho és.
Per valorar si és raonable, hauríem de valorar el resultat, la quantificació, l’assoliment
d’objectius i la valoració d’impacte. No disposem de res d’això.
Finalment, i quant al principi de progressivitat, resultaria de molta utilitat comparar el
patrimoni net dels qui es beneficien d’aquest incentiu fiscal amb la mitjana de
patrimonis nets dels qui no es poden beneficiar d’aquesta reducció. Es podria pensar
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que aquells patrimonis en els que s’inclouen accions, participacions o béns afectes a
activitats econòmiques són, de promig, més elevats dels que no compten amb aquests
béns entre la seva relació de béns. Si fos així, aquest benefici fiscal recauria sobre els
contribuents que, precisament, manifesten una major capacitat econòmica. Aquest fet
no fa més que agreujar la regressivitat d’aquesta figura impositiva i aniria en contra del
principi de justícia tributària.

2. Verificació de la proporcionalitat entre el fi perseguit i el resultat assolit
Seguint amb el raonament exposat en la Sentència del Tribunal Constitucional 96/2002
esmentada en el cas de l’impost sobre successions, el límit de la proporcionalitat el
trobem en la garantia que el tracte desigual donat a dos contribuents que tinguin el
mateix nivell patrimonial ha de venir avalat per la raonabilitat de la mesura i per la
proporcionalitat que en cap cas han de suposar privilegis fiscals injustificats.
En el cas que ens ocupa la desigualtat de tracte de contribuents es fa atenent a criteris
objectius, no subjectius, de manera que el concepte de privilegi discriminatori quedaria
teòricament exclòs d’aquesta mesura. Una altra qüestió és si una exempció total resulta
proporcional i compatible amb el principi de capacitat econòmica. És oportú qüestionarse, en el cas de les participacions en entitats, si realment és compatible amb el principi
de justícia tributària eximir de tota tributació a aquest tipus de béns. No hi ha dubte que
l’eliminació de tota càrrega tributària comporta que actius productius eliminin costos i,
per tant, millorin la seva rendibilitat.



Valoració d’eficàcia i eficiència

Ens hem de reiterar en la manca de dades per tal de valorar objectivament els resultats i
si aquests acompleixen amb eficàcia i eficiència la seva missió. Quant a la seva eficàcia,
hauríem de veure quin percentatge de les empreses declarades acompleixen realment
amb els criteris per a gaudir d’aquest benefici fiscal. Desconeixem aquest extrem atès
que no es publiquen dades al respecte. D’altra banda, i a la vista de les declaracions
presentades, hauríem d’analitzar quina càrrega efectiva suporten els titulars de les
empreses en concepte de l’impost sobre el patrimoni.
Pel que fa a l’eficiència, caldria analitzar si el cost de la reducció de recaptació deguda a
l’aplicació d’aquest benefici fiscal a final d’exercici divergeix de la previsió inicial i avaluar
els motius de la divergència. En no disposar de dades no podem avaluar si aquesta
minoració en els ingressos tributaris assoleix l’objectiu de contribuir al manteniment de
les empreses de forma eficient. Addicionalment, i a la vista de la utilització
d’instruments alternatius (ja sigui en aquest o en altres impostos) podríem decidir
ajustar, mantenir o suprimir aquest benefici fiscal. Per exemple, seria interessant veure
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si seria més eficient (obtenir el mateix resultat a l’hora que s’augmenta la recaptació)
amb l’aplicació d’una reducció del 50% del valor de les participacions en comptes de
l’exempció total.
Quant al seguiment i avaluació de l’implementació d’aquest benefici fiscal, trobem al Pla
de prevenció i reducció del frau fiscal i de foment de les bones pràctiques tributàries
2015-2018 la configuració de la mesura 3.b.2.4 en els termes que ja hem exposat en
l’apartat dedicat a l’impost sobre successions i donacions.
Per tant, dins el Pla de prevenció del frau fiscal de l’Agència Tributària de Catalunya es
preveu els següents indicadors de seguiment:


Nombre de liquidacions per regularització de beneficis fiscals en IP.



Autoliquidacions presentades com a conseqüència de requeriments relacionats
amb aquests beneficis fiscals.

D’altra banda, i dins els criteris per a la comprovació prioritària en el marc dels
procediments de gestió tributària de cada exercici, en el Pla de control tributari de
l’Agència Tributària de Catalunya per a l’any 2007, no es preveu la realització
d’actuacions específiques respecte d’aquests beneficis fiscals tant en l’impost sobre
successions i donacions com en l’impost sobre el patrimoni, més enllà d’una referència
genèrica a “la verificació i comprovació de les autoliquidacions presentades pels
contribuents durant els darrers exercicis”.
Pel que fa a les actuacions en via d’inspecció tributària en l’impost sobre el patrimoni es
preveu la incidència en “la investigació i comprovació de les autoliquidacions
presentades en les quals apareguin indicis d'una aplicació de les exempcions, amb
especial atenció a les empreses individuals i participacions en societat”, així com “la
investigació de persones físiques titulars en última instància d'estructures societàries
que presentin indicis d'ocultació de béns no afectes a una activitat econòmica”.



Valoració d’impacte

Tornem a manifestar l’absència absoluta d’informació per tal de valorar quin ha estat
l’impacte real d’aquests incentius fiscals ja que no es publica cap valoració al final de
l’exercici. No sabem res del nivell d’assoliment de l’objectiu plantejat, ni en termes de
manteniment d’empreses ni tan sols de recaptació d’impostos.
En aquest sentit seria de molta utilitat disposar de forma transparent de la informació
del resultat de l’activitat de l’administració tributària en relació a aquest benefici fiscal.
Els indicadors de seguiment ens haurien de servir per tal d’avaluar la idoneïtat de les
mesures fiscals adoptades per a l’assoliment de les finalitats previstes. Al mateix
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temps, haurien de servir per tal de quantificar el seu impacte en la recaptació i per a
valorar el grau de seguiment de les comprovacions per tal d’assegurar la procedència
de la seva aplicació als casos concrets.
Això no obstant, per a un millor seguiment i avaluació d’aquesta mesura seria
convenient estudiar la possibilitat d’introduir altres indicadors. A continuació es
relacionen algunes propostes:
 Nombre de liquidacions complementàries practicades per la improcedència en
l’aplicació de l’exempció de béns i drets afectes a activitats empresarials i
professionals.
 Import de les quotes complementàries ingressades com a conseqüència de les
liquidacions complementàries girades en l’impost sobre el patrimoni per
improcedència en l’aplicació de l’exempció de béns i drets afectes a activitats
empresarials i professionals.
 Nombre de liquidacions complementàries practicades per la improcedència en
l’aplicació de l’exempció d’accions i participacions negociades.
 Import de les quotes complementàries ingressades com a conseqüència de les
liquidacions complementàries girades en l’impost sobre el patrimoni per
improcedència en l’aplicació de l’exempció d’accions i participacions
negociades.
 Nombre de liquidacions complementàries practicades en l’impost sobre el
patrimoni per la improcedència en l’aplicació de l’exempció d’accions i
participacions no negociades.
 Import de les quotes complementàries ingressades com a conseqüència de les
liquidacions complementàries girades en l’impost sobre el patrimoni per
improcedència en l’aplicació de l’exempció d’accions i participacions no
negociades.
 Import dels beneficis fiscals estimats en el pressupost liquidat per l’aplicació de
l’exempció de béns i drets afectes a activitats empresarials i professionals en
l’impost sobre el patrimoni.
 Import dels beneficis fiscals estimats en el pressupost liquidat per l’aplicació de
l’exempció d’accions i participacions negociades en l’impost sobre el patrimoni.
 Import dels beneficis fiscals estimats en el pressupost liquidat per l’aplicació de
l’exempció d’accions i participacions no negociades en l’impost sobre el
patrimoni.
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 Avaluació d’impacte de l’exempció d’accions i participacions no negociades en
l’impost sobre el patrimoni.
 Avaluació d’impacte de l’exempció d’accions i participacions negociades en
l’impost sobre el patrimoni.
 Avaluació d’impacte de l’exempció d’accions i participacions no negociades en
l’impost sobre el patrimoni.



Valoració quantitativa (pressupost liquidat)

No existeix una liquidació comptable publicada (a pressupost tancat) de l’import que ha
comportat a final d’exercici (xifra real) l’aplicació dels beneficis fiscals. En no disposar
d’aquesta informació no sabem res sobre si l’estimació feta al pressupost inicial de les
exempcions en l’impost sobre el patrimoni s’ajustaven o no a la realitat. No sabem per
tant si és una mesura efectiva o infrautilitzada. O si al contrari, se n’ha abusat a l’aplicarla i per quins motius.
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3. Els beneficis fiscals en l’impost sobre la renda de les
persones físiques
L’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) és un impost estatal. Tot i que el
50 per cent del seu rendiment està cedit a les comunitats autònomes, la seva gestió i
regulació és estatal. Nogensmenys, i fruit dels successius sistemes de finançament
autonòmic, s’ha delegat la capacitat per regular sobre el tram autonòmic la qual cosa
s’ha traduït en la introducció de beneficis fiscals addicionals als regulats per l’estat. En
aquest impost ens centrarem en els principals beneficis fiscals de l’IRPF que abasten
més del 66 per cent del total de beneficis fiscals per aquest impost (any 2017).
L’impost sobre la renda de les persones físiques està regulat en la Llei 35/2006, de 28
de novembre i el RD 1775/2004, de 30 de juliol, del Reglament de l’IRPF. La capacitat
legislativa autonòmica sobre aquest impost està delimitada en l’article 46 de la Llei
22/2009, de 18 de desembre, per la que es regula el sistema de finançament de les
comunitats autònomes de règim comú. D’acord amb aquest precepte, les comunitats
autònomes podran incidir, amb certes limitacions, en l’import del mínim personal i
familiar aplicable pel càlcul del gravamen autonòmic; l’escala autonòmica aplicable a la
base liquidable general; deduccions en la quota íntegra autonòmica per circumstàncies
personals i familiars, per inversions no empresarials i per aplicació de renda;
subvencions i ajuts públics no exemptes que es rebin de la Comunitat Autònoma.
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La relació de beneficis fiscals analitzada en l’impost sobre la renda de les persones
físiques és la següent:









Reducció de la base imposable per tributació conjunta.
Reducció a la base imposable per aportacions a sistemes de previsió social.
Deducció de la quota per inversió en habitatge habitual.
Deducció de la quota per família nombrosa o persones amb discapacitat a
càrrec.
Exempció del gravamen especial sobre premis de determinades loteries i
apostes.
Exempció de les pensions per invalidesa/incapacitat.
Deducció de la quota per donatius.
Exempció de les prestacions familiars per fill a càrrec, orfandat o maternitat.

A l’hora d’analitzar els incentius fiscals en l’IRPF la primera pregunta que ens sorgeix és
si l’esforç fiscal per al sector públic és més efectiu i just fer-lo per la via d’ingressos
(incentius fiscals) o bé per la via de la despesa. Per tal de respondre a aquesta qüestió
necessitem, en primer lloc, analitzar els beneficis fiscals en els termes que hem
plantejat en la primera part d’aquest estudi. Haurem de distingir dos moments diferents.
El primer, la fase d’establiment del benefici fiscal i, a continuació, el control que se’n fa a
posteriori.

Control en la fase d’establiment
1. Identificació de l’objectiu
L’objectiu de cadascun dels beneficis fiscals ha de ser, en bona lògica diferent. Per
veure quin és l’objectiu definit en la seva constitució ens hem de referir tant a la norma
que els regula (Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l’impost sobre la renda de les
persones físiques), com en la memòria de beneficis fiscals que acompanya els
pressupostos.



Reducció de la base imposable per tributació conjunta

Aquest benefici fiscal està recollit en l’article 84 de la Llei 35/2006. Està configurat en la
modalitat d’opció, per tant, està en les mans del contribuent optar per aquesta modalitat
de tributació o bé, per tributar individualment8. Ni en llur redacció ni en la memòria de
8

El seu origen està en la sentència del Tribunal Constitucional de 20 de febrer de 1989.
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beneficis fiscals figura cap referència a quin és l’objectiu o les motivacions per introduir
aquesta reducció. Podríem establir una paral·lelisme amb la reducció per mínim
personal i familiar regulat a l’article 56 de la llei de l’impost, ja que conceptualment
sembla tenir el mateix fonament. Aquest és justifica “per destinar-se a satisfer les
necessitats bàsiques personals i familiars del contribuent”. No obstant això, al preàmbul
de la Llei, en referir-se a la tributació conjunta la justifica dient que serveix “para evitar
numerosos perjudicados en los matrimonios en los que alguno de sus miembros no puede
acceder al mercado laboral, y por tanto obtiene rendimientos sólo uno de los cónyuges, como
podrían ser los casos de determinados pensionistas con rentas de cuantía reducida, o de
determinadas familias numerosas.” Aquesta reducció deixa fora totes aquelles situacions
familiars en les quals els conjugues no estiguin casats.



Reducció a la base imposable per aportacions a sistemes de
previsió social

Aquesta reducció està prevista a l’article 51 de la llei de l’impost. L’articulat no diu res de
l’objectiu que persegueix amb l’estímul fiscal de les aportacions a plans de pensions
privats. Nogensmenys, el preàmbul d’aquesta llei justifica abastament els objectius
d’aquest benefici fiscal en els termes següents: “Con el objeto de mejorar la cohesión
social y de atender los problemas derivados del envejecimiento y la dependencia se
incentivan aquellos instrumentos destinados a proporcionar unos ingresos complementarios
de las pensiones públicas o a la cobertura de determinados riesgos. En todos los países
desarrollados se está registrando un proceso de envejecimiento de la población que, en el
medio plazo, dificulta la sostenibilidad de los sistemas públicos de previsión social. Para
hacer frente a este importante reto los países de la OCDE pusieron en marcha en el pasado
medidas de carácter fiscal, incentivando el desarrollo de planes de pensiones privados de
carácter complementario al sistema básico de la Seguridad Social. El objeto de estos
regímenes es que los individuos puedan obtener, a través del sistema público y de su plan de
pensiones privado, una prestación que permita la aproximación de sus rentas al último
salario percibido durante su vida laboral”.



Deducció de la quota per inversió en habitatge habitual

Aquesta deducció, que es va eliminar, es manté de forma transitòria per aquelles
adquisicions anteriors a l’any 2013. Està regulada, doncs, a la Disposició Transitòria
divuitena de la llei de l’impost. El seu manteniment es justifica, de forma breu, en el
pròleg de la norma “per raons de cohesió social”.
Com veiem, al redactat de la norma no figura de forma explícita quin és l’objectiu que es
pretén assolir amb aquest benefici fiscal.
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Deducció de la quota per família nombrosa o persones amb
discapacitat a càrrec

La justificació donada per la norma de l’impost només la trobem de forma col·lateral al
preàmbul quan l’esmenta en parlar també de la tributació conjunta. La regulació a
l’articulat la trobem als articles 56 a 61.



Exempció del gravamen especial sobre premis de determinades
loteries i apostes

Els premis de les loteries i apostes organitzades per la Societat Estatal Loteries i
Apostes de l'Estat i pels òrgans o entitats de les comunitats autònomes, així com dels
sortejos organitzats per la Creu Roja Espanyola i de les modalitats de jocs autoritzades
a l'ONCE estan exempts de l’impost pels primers 2.500 euros. La quantitat que superi
aquest import portarà una retenció del 20 per cent ja que correspon al gravamen
especial sobre aquests premis. La seva regulació està a la Disposició Addicional 33 de
la Llei de l’impost.
No figura a la norma quin és l’objectiu que es pretén assolir amb aquest benefici fiscal.
Exempció de les pensions per invalidesa/incapacitat
Estan regulades a l’article 7 lletres f) i g), com a rendes exemptes de l’impost. Tot i no
dir-ho explícitament la norma, caldria concretar l’objectiu en l’assoliment de la cohesió
social.



Deducció de la quota per donatius

En el marc de la Llei 49/2002, de 23 de desembre de mecenatge, la Llei de l’impost
sobre l’IRPF introdueix en el seu article 68.3 deduccions a la quota per aportacions a
entitats en els termes següents:


10 per cent de les aportacions a fundacions i associacions d’utilitat pública. Cal
entendre, doncs, que el reconeixement d’utilitat pública de l’entitat ja indica quin
és l’objectiu que es pretén afavorir amb aquest benefici fiscal.



20 per cent per les aportacions a partits polítics amb un límit de 600 euros de
deducció.
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Exempció de les prestacions familiars per fill a càrrec, orfandat o
maternitat

Estan regulades a l’article 7.h de la llei de l’impost sobre la renda de les persones
físiques com a rendes exemptes. No figura a la norma cap objectiu específic a perseguir
amb aquest benefici fiscal.

2. Valoració quantitativa a l’inici de l’exercici
Al 2016, la recaptació per l’IRPF a Catalunya va ser de 8.040,9 MEUR. Es van deixar
d’ingressar en concepte de beneficis fiscals un total de 1.506,3 MEUR la qual cosa
suposa quasi un 19% d’allò recaptat. D’aquests beneficis fiscals, un 5% són derivats de
la normativa catalana mentre que un 95% deriven de la normativa estatal.
En el cas dels pressupostos de l’Estat, els beneficis fiscals en concepte de l’impost
sobre la renda de les persones físiques va ser, per a l’exercici de 2017, de 7.790,5
milions d’euros mentre que la recaptació total prevista d’aquest impost era de 38.264
milions d’euros. Per tant, els beneficis fiscals comporten el 16,9% de la recaptació per
IRPF.
En termes numèrics, per a l’exercici de 2017 la seva distribució percentual respecte del
total de beneficis fiscals de l’IRPF, en els pressupostos inicials, va ser la següent:

Beneficis fiscals 2017 a l’IRPF, principals conceptes
Tributació conjunta (reducció BI)

14,80%

Aportació sistema previsió social* (Reducció BI)

10,10%

Inversió en habitatge habitual (Deducció quota)

15,10%

Família nombrosa o persones amb discapacitat a càrrec (Deducció quota)

14,80%

Gravamen especial sobre premis de determinades loteries i apostes (Exempció)

4,90%

Pensions d’invalidesa / d’incapacitat (Exempció)

2,60%

Donatius (Deducció quota)

2,60%

Prestacions familiars per fills a càrrec, orfandat i maternitat (Exempció)

1,50%

Resum principal BF

66,40%

Total beneficis fiscals

100%

(*) mútues i plans de pensions
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Evolució dels beneficis fiscals a l’IRPF

Evolució beneficis fiscals a Espanya (segons projectes de PPT i PGE)
La directiva 2011/85/UE del Consejo, de 8 de Noviembre de 2011, sobre los requisitos
aplicables a los marcos presupuestarios de los Estados Miembros (Diario Oficial de la Unión
Europea de 23 de noviembre), establece en su artículo 14.2 que “los Estados miembros
publicarán información detallada sobre la incidencia de los beneficios fiscales en los
ingresos”.
Presupuesto de

IRPF

Beneficios fiscales

ingresos

Beneficios fiscales/
ingresos teóricos

2011

35.494

16.637

31,90%

2012

29.232

15.109

34,10%

2013

42.251

16.366

27,90%

2014

41.276

15.514

27,30%

2015

40.215

15.217

27,50%

2016*

39.610

8.309

17,30%

2017

38.264

7.790

16,90%

(*) Eliminación de la deducción por alquiler de vivienda, la nueva escala que se establece para los donativos o las
novedades que afectan a la maternidad, a las familias numerosas o a las que tengan a su cargo personas con discapacidad



Quins són els principals?
Beneficis fiscals 2017 a l’IRPF, principals conceptes

Tributació conjunta (Reducció BI)

14,80%

Aportació sistema previsió social* (Reducció BI)

10,10%

Inversió en habitatge habitual (Deducció quota)

15,10%

Família nombrosa o persones amb discapacitat a càrrec (Deducció quota)

14,80%

Gravamen especial sobre premis de determinades loteries i apostes (Exempció)

4,90%

Pensions d’invalidesa/d’incapacitat (Exempció)

2,60%

Donatius (Deducció quota)

2,60%

Prestacions familiars per fill a càrrec, orfandat i maternitat (Exempció)

1,50%

Resum principals BF

66,40%

Total beneficis fiscals

100%

(*) Mútues i plans de pensions

Per tal de calcular, de forma estimativa, a l’inici de l’exercici quin serà l’import dels
beneficis fiscals, la memòria que acompanya els pressuposts efectua una sèrie
d’estimacions. Així, pel que fa a la tributació conjunta parteix del supòsit que aquesta
disminuirà en un 0,6 per cent respecte de la xifra del 2016. Quant a les aportacions a
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sistemes de previsió social es parteix de la hipòtesi que el nombre de beneficiaris es
mantindrà igual que l’any anterior. Per a l’habitatge habitual s’estima que hi haurà una
reducció de l’import de la deducció d’un 10,3 per cent. Per al càlcul de l’estimació de
l’import del benefici fiscal per família nombrosa, d’acord amb la memòria de beneficis
fiscals, es parteix de les dades estadístiques del període 2011-2014 i es fa una
estimació per al 2017. Pel que fa al benefici fiscal de les loteries, per a la seva estimació
es parteix de dades estadístiques proporcionades per les mateixes entitats respecte a la
previsió de vendes i l’import dels premis, en els termes exposats en la memòria dels
beneficis fiscals. Quant a les aportacions a partits polítics es mantenen també igual a
l’any anterior.

3. Control de la proporcionalitat de la mesura


Necessitat de la mesura: suport constitucional

El suport constitucional el podem trobar en articles diferents de la Carta Magna en
funció de la modalitat de benefici fiscal. L’article 39 de la Constitució preveu la protecció
social, econòmica i jurídica de la família. L’article 40 parla de promoure les condicions
per a una distribució de la renda personal més equitativa; l’article 47 fa referència al dret
a l’habitatge; el 49 a la integració dels discapacitats i el 50 relatiu a la garantia de la
suficiència econòmica a la tercera edat. Més difícil es fa trobar la justificació
constitucional dels beneficis fiscals als premis de loteries i als sistemes privats de
previsió social. En qualsevol cas, no trobem referència a la norma de creació del benefici
fiscal la seva justificació constitucional en cap cas.



Idoneïtat: adequada elecció d’aquest mecanisme

En alguns casos s’ha optat per l’exempció de l’impost, en altres per deduccions de la
base i en altres en reduccions de la quota. Es fan servir, en ocasions, uns llindars
(màxims o mínims) però en cap cas hem apreciat quina és la justificació d’utilitzar un o
altre mecanisme ni per què s’opta per uns imports o altres.



Sistemes de control de la proporcionalitat

Les contrapartides i requisits que es demanen per tal de poder gaudir d’aquest benefici
fiscal per part del contribuent són múltiples.
En el cas de reducció per tributació conjunta, es requereix tenir la condició legal de
“cònjuges”, amb la qual cosa es deixen fora d’aquest benefici fiscal altres tipus de
famílies, com ara les parelles de fet.
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Pel que fa a les aportacions a plans de pensions, la normativa planteja els següents
requisits:
a) Que les contribucions s'imputin fiscalment al partícip a qui es vincula la
prestació.
b) Que es transmeti al partícip de manera irrevocable el dret a la percepció
de la prestació futura.
c) Que es transmeti al partícip la titularitat dels recursos en què consisteixi
la contribució.
d) Que les contingències cobertes siguin les que preveu l'article 8.6 del text
refós de la Llei de Regulació dels Plans i Fons de Pensions, aprovat pel
Reial Decret Legislatiu 1/2002, de 29 de novembre.
Per al benefici fiscal sobre la inversió en habitatge habitual el trobem regulat en la DT
18 de la Llei de l’IRPF que en els seu redactat disposa que:
«1. Podran aplicar la deducció per inversió en habitatge habitual en els termes que
preveu l'apartat 2 d'aquesta disposició:
a) Els contribuents que hagin adquirit el seu habitatge habitual amb anterioritat a 1
de gener de 2013 o n’hagin satisfet quantitats per a la construcció amb
anterioritat a aquesta data.
b) Els contribuents que hagin satisfet quantitats amb anterioritat a 1 de gener de
2013 per obres de rehabilitació o ampliació de l'habitatge habitual, sempre que
les esmentades obres estiguin acabades abans d'1 de gener de 2017.
c) Els contribuents que haguessin satisfet quantitats per a la realització d'obres i
instal·lacions d'adequació de l'habitatge habitual de les persones amb
discapacitat amb anterioritat a 1 de gener de 2013, sempre que les esmentades
obres o instal·lacions estiguin concloses abans de 1 de gener de 2017.
»En tot cas, resultarà necessari que el contribuent hagi practicat la deducció per inversió
en habitatge habitual en relació amb les quantitats satisfetes per a l'adquisició o
construcció d'aquest habitatge en un període impositiu meritat amb anterioritat a 1 de
gener de 2013, llevat que hagués resultat aplicable el que disposa l'article 68.1.2a.
d'aquesta Llei en la seva redacció vigent a 31 de desembre de 2012.
2. La deducció per inversió en habitatge habitual s'aplicarà d'acord amb el que disposen
els articles 67.1, 68.1, 70.1, 77.1, i 78 de la Llei de l'Impost, en la seva redacció en vigor el
31 de desembre de 2012, sense perjudici dels percentatges de deducció que d'acord
amb el que disposa la Llei 22/2009 hagin estat aprovats per la Comunitat Autònoma.
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3. Els contribuents que per aplicació del que estableix aquesta disposició exerciten el
dret a la deducció estaran obligats, en tot cas, a presentar declaració per aquest impost
i l'import de la deducció així calculada minorarà l'import de la suma de la quota íntegra
estatal i autonòmica de l'impost als efectes que preveu l'apartat 2 de l'article 69
d'aquesta Llei.
4. Els contribuents que amb anterioritat a 1 de gener de 2013 haguessin dipositat
quantitats en comptes habitatge destinades a la primera adquisició o rehabilitació de
l'habitatge habitual, sempre que en aquesta data no hagi transcorregut el termini de
quatre anys des de l'obertura del compte, podran sumar a la quota líquida estatal i a la
quota líquida autonòmica meritades en l'exercici 2012 les deduccions practicades fins a
l'exercici 2011, sense interessos de demora».
La reducció per família nombrosa la trobem regulada en els articles 56 a 61 de la Llei de
l’impost amb els requisits següents:
a) El mínim per descendents és, per cada un d'ells menor de vint anys o amb
discapacitat qualsevol que sigui la seva edat, sempre que convisqui amb el
contribuent i no tingui rendes anuals, excloses les exemptes, superiors a 8.000
euros, de:
2.400 euros anuals pel primer.
2.700 euros anuals pel segon.
4.000 euros anuals pel tercer.
500 euros anuals pel quart i següents.
Pels fills menors de 3 anys, caldrà augmentar en 2.800 euros anuals.
b) En el cas de discapacitat d’ascendents o descendents, caldrà augmentar en
3.000 o fins a 9.000 en el cas de discapacitat superior al 65 per cent.
Pel que fa al benefici fiscal sobre els premis de loteries, es requereix estiguin
organitzats per la Societat Estatal de Loteries i Apostes o per òrgans de les comunitats
autònomes, així com per la Creu Roja i l’ONCE.

Control a posteriori
Per al control a posteriori de l’aplicació dels beneficis fiscals necessitaríem disposar de
llur liquidació numèrica. Aquesta informació no la tenim ni en aquest cas ni en la resta
de beneficis fiscals. Dit això, i partint d’aquesta premissa, les valoracions les hem de fer
contemplant altres consideracions. Per tal d’analitzar l’existència d’aquests controls a
posteriori ens plantegem, com en la resta de figures tributàries analitzades, en quina
mesura disposem de la següent informació:
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1. Control de l’efectiva compatibilitat dels beneficis fiscals amb el principi
de justícia fiscal.
2. Verificació de la proporcionalitat entre el fi perseguit i el resultat assolit:
 Valoració d’eficàcia i eficiència
 Valoració d’impacte
 Valoració quantitativa

1. Control de l’efectiva compatibilitat dels beneficis fiscals amb el principi
de justícia fiscal
Ja hem vist com en l’ordenament jurídic tributari espanyol els principis tributaris
emanen de l’article 31 de la Constitució. De forma sintètica aquests principis són el de
generalitat, el de capacitat econòmica, el d’igualtat, el de progressivitat i el de no
confiscatorietat. Tots aquest principis venen a configurar el valor màxim del sistema
tributari: el principi de justícia tributària. Així, quan analitzem la justícia tributària
aplicada als beneficis fiscals hem de tenir present com ens afecten a tots els principis
esmentats.
Segons GESTHA9, els contribuents amb majors ingressos i patrimoni són els que més
es beneficien dels beneficis fiscals, ja que són els que més ús fan de l’aplicació de
deduccions, reduccions, bonificacions i exempcions a la declaració anual de l’impost.
Segons el sindicat, són els 82.069 contribuents que declaren guanyar més de 150.000
euros anuals. Aquests, segons les dades estadístiques de l’Agència Tributària estatal,
tan sols representen un 0,42% de les gairebé 19,5 milions de declaracions efectuades.
D’altra banda, només se’n poden beneficiar les persones que presenten la declaració de
la renda. Les persones de rendes baixes, no obligades a fer la declaració, no se’n poden
beneficiar10.

9

http://www.gestha.es/index.php?seccion=actualidad&num=493

10

En termes generals, no estan obligats a efectuar la declaració de la renda els contribuents amb rendes exclusivament

procedents del treball fins a un import de 22.000 euros anuals. Aquest límit es redueix si els rendiments procedeixen de més
d'un pagador a 12.000 euros, sempre que se superin els 1.500 euros anuals, entre el segon i la resta de pagadors (exemple:
Rendes del treball + Pensions, etc.). En la majoria de casos convé fer la declaració, encara que no s'hi estigui obligat, perquè
amb gairebé tota seguretat sortirà a retornar.
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Per tant, la majoria de rendes més baixes no es beneficien dels avantatges fiscals. La
majoria de beneficis fiscals a l’IRPF són regressius, ja que com més gran és el nivell de
renda, més benefici fiscal en treu el contribuent.

2. Verificació de la proporcionalitat entre el fi perseguit i el resultat assolit
Per tal de poder valorar adequadament aquest punt hauríem de disposar d’informació
respecte de l’avaluació de l’impacte assolit per cadascun dels beneficis fiscals respecte
a l’objectiu plantejat a priori. Desconeixem aquesta informació per manca de publicació
d’aquestes dades. Nogensmenys tractarem d’aportar algunes reflexiones al respecte.

a) Persones assalariades no obligades a tributar
Les persones assalariades que cobren d’un únic pagador fins a 22.000 euros anuals no
estan obligades a presentar la declaració de l’IRPF. Això no vol dir que no tributin, ja que
l’empresa pagadora aplica, a través de les nòmines, les retencions de l’IRPF. Per tant, tot
i que no sabem quin percentatge de les persones no obligades a presentar la declaració
la presenta igualment, podem estimar que en aquest tram s’inclouran un gran nombre
de persones.
No presentar declaració implica no poder beneficiar-se de les deduccions i reduccions.
Per tant, hi ha un gruix important de persones assalariades que no poden gaudir
d’aquests beneficis fiscals.
Segons l’Enquesta Anual d’Estructura Salarial de l’INE, al 2015, un 45% de les persones
assalariades va cobrar com a màxim 18.160 euros anuals. Aproximadament, uns 6,7
milions de persones assalariades no van haver de fer la declaració de la renda per
baixos ingressos, de les quals un 60% eren dones11.
Tot i que no podem saber exactament quantes persones estaven obligades a fer la
declaració per tenir més d’un pagador, podem estimar que la xifra de les no obligades és
prou alta com per afirmar que la majoria de les persones pitjor remunerades no es
beneficien de les deduccions i avantatges fiscals, en no estar obligades a presentar la
declaració de la renda anual, la majoria de les quals són dones.

11

Càlculs a partir de l’Enquesta anual estructura salarial i EPA, 2015.
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Rendes mínimes d’inserció
Per primer any, al 2017 els ingressos provinents de les rendes mínimes d’inserció van
estar exempts de tributar. Ara bé, el nombre de les persones perceptores de rendes
mínimes que va poder gaudir d’aquest benefici va ser escàs.
Segons la memòria de beneficis fiscals per a l’any 2017 –que fa una estimació
aproximada del nombre de beneficiaris i quantitats exemptes per a cada benefici fiscal,
serien 125.000 les persones que s’haurien beneficiat d’aquesta nova norma. En canvi,
segons les últimes dades disponibles de l’informe anual de Rendes Mínimes d’Inserció,
hi ha unes 790.000 persones perceptores a tot el territori espanyol. Per tant, només un
16% de les persones perceptores de rendes mínimes d’inserció s’haurien beneficiat
d’aquest avantatge fiscal.

b) Entre les persones que fan la declaració, qui se’n beneficia més?
Reducció de la Base Imposable per aportacions a sistemes de previsió
social: aportacions a mútues, plans de pensions i altres
Les quantitats aportades per part dels i de les contribuents a sistemes de previsió social
desgraven a l’IRPF reduint la base imposable. Els sistemes que gaudeixen d’aquest
avantatge són:






Plans de pensions.
Mutualitats de previsió social.
Plans de previsió assegurats.
Plans de previsió social empresarial.
Primes satisfetes a assegurances privades que cobreixin el risc de dependència
severa o gran dependència.

Es tracta d’un benefici fiscal que va suposar una pèrdua d’ingressos de 783 milions
d’euros, un 10,1% dels 7.790 milions d’euros de beneficis fiscals a l’IRPF al 2017.
Segons les dades de l’Agència Tributària per al 2015, el percentatge de declarants amb
reduccions per aportacions a plans de pensions i altres sistemes de previsió social,
segons tram d’ingressos va ser el que mostra el gràfic següent.
Destaquem que les persones que es van beneficiar de la reducció van ser:




El 4,5% de les persones amb ingressos de 1.500 a 6.000 euros anuals.
El 11,4% de les persones amb ingressos de 12.000 a 21.000 euros anuals.
El 30,2% de les persones amb ingressos de 30.000 a 60.000 euros anuals.
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El 56% de les persones amb ingressos de 150.000 a 601.000 euros anuals.

Percentatge de persones que van gaudir de la reducció de la base imposable per aportacions a
sistemes de previsió social segons trams d’ingressos, en euros. Espanya 2015.

Font: Elaboració pròpia a partir de les estadístiques de l’Agència Tributària estatal.

S’observa per tant que les persones que declaren rendes altes són les més beneficiades
de tenir contractats plans de pensions privats, mútues o determinades assegurances.
Aquesta política incentiva així la contractació de plans privats d’assegurances de vida i
salut, beneficia les persones amb rendes elevades, i el seu cost és de 783 milions
d’euros anuals.

Tributació conjunta
Un altre dels beneficis fiscals més coneguts entre les persones contribuents casades,
és el que es deriva de realitzar la tributació de l’impost de manera conjunta, que
acostuma a beneficiar les parelles on un dels dos membres no té rendes per declarar.
El fet que un matrimoni presenti la declaració de la renda conjuntament, suposa una
reducció a la base imposable de 3.400 euros anuals. En resulta una pèrdua de 1.151
milions d’euros anuals, i ens preguntem quin sentit té en una societat com l’actual, amb
diversitat de models familiars. I també ens preguntem l’objectiu de tan gran pèrdua
d’ingressos.
De nou, les rendes baixes es veuen poc beneficiades per aquest important benefici
fiscal, mentre que es reparteix de manera més o menys homogènia entre les rendes
mitjanes i altes.
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Percentatge de persones que van gaudir de la reducció de la base imposable per tributació
conjunta segons trams d’ingressos, en euros. Espanya 2015.

Font: Elaboració pròpia a partir de les estadístiques de l’Agència Tributària estatal.

Es tracta per tant d’una política que beneficia i per tant incentiva un model familiar de
parella on un dels seus membres no és perceptor d’ingressos salarials. Aquesta
definició respon al model clàssic de família tradicional heteropatriarcal, on l’home és el
perceptor dels ingressos familiars i la dona és cuidadora i treballadora a la llar familiar i
sovint també a l’economia submergida no regulada.

Deducció per inversió en l’habitatge habitual
Es tracta d’una deducció que es va suprimir amb efectes del 1 de gener de 2013, però
que es continua aplicant a les persones que ja gaudien de la deducció per compra o
rehabilitació de l’habitatge habitual abans d’aquella data.
El fet que es mantingui per un gruix tan important de persones fa que la pèrdua de
recaptació continuï sent molt important. El 2017 hauria suposat una pèrdua de 1.177
milions d’euros. Els i les contribuents que més es beneficien d’aquesta deducció tornen
a ser les rendes mitjanes i altes.
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Percentatge de persones que van gaudir de la deducció per inversió en l’habitatge habitual
segons trams d’ingressos, en euros. Espanya 2015.

Font: Elaboració pròpia a partir de les estadístiques de l’Agència Tributària Estatal

Aquest benefici fiscal del qual només es poden beneficiar les persones que van adquirir
un habitatge abans de 2013, és hereu d’una de les polítiques d’habitatge del govern
central que s’ha demostrat incentivadora de l’endeutament familiar a través de la
tinença d’habitatge com a model habitacional, alhora peça clau en l’esclat de la crisi de
2008.
Avui per tant, aquesta política que es va demostrar contraproduent per al conjunt de
l’economia i benestar ciutadà, costa encara gairebé 1.200 milions d’euros anuals al
conjunt de la ciutadania. Ens preguntem si té sentit continuar “premiant” la compra
passada d’habitatges a un cost tan elevat, quan els recursos dedicats a les polítiques
d’habitatge són tan escassos i insuficients per atendre l’elevat nombre de
problemàtiques i necessitats habitacionals, relacionades amb l’accés i manteniment a
un habitatge digne.

Deducció per família nombrosa o persones amb discapacitat a càrrec
Es tracta d’una deducció de 1.200 euros anuals per a les famílies nombroses (3 o més
descendents a càrrec) o persones amb discapacitat a càrrec. L’existència d’aquesta
deducció suposa una pèrdua de 1.155 milions d’euros anuals a l’Estat.
Aquests milions d’euros es reparteixen d’una manera molt desigual entre les i els
contribuents que gaudeixen de la deducció. Tal i com mostra el gràfic, veiem que el
percentatge de persones que se’n beneficien, segons tram de rendiment o ingressos, és
el següent:
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El 1,9% de les persones amb ingressos entre 6.000 i 12.000 euros.
El 2,6% de les persones amb ingressos entre 21.000 i 30.000 euros.
El 3,6% de les persones amb ingressos entre 30.000 i 60.000 euros.
El 7% de les persones amb ingressos entre 60.000 i 150.000 euros.
El 10,1% de les persones amb ingressos entre 150.000 i 601.000 euros.

Per tant, el percentatge de les i els contribuents més rics amb ingressos de 150.000 a
601.000 euros que es beneficien de la deducció és 5 vegades superior al percentatge de
beneficiats/des entre les contribuents de rendes baixes de 6.000 a 12.000 euros.
Percentatge de persones que van gaudir de la deducció per família nombrosa o persones amb
discapacitat a càrrec segons trams d’ingressos, en euros. Espanya 2015

Font: Elaboració pròpia a partir de les estadístiques de l’Agència Tributària estatal.

De nou, ens preguntem quin és l’objectiu d’aquesta deducció. Si es tracta d’una política
familiar per incentivar la natalitat –greu problema que ha d’afrontar l’estat, podem
saber si té un impacte positiu real? ¿O tan sols acaba beneficiant a famílies de rendes
altes que precisament no depenen d’aquest incentiu econòmic per augmentar la
família?
No seria més efectiu dedicar aquests més de 1.000 milions d’euros anuals a polítiques
familiars de serveis com la creació de places públiques i subvencionades de llars
d’infants, polítiques de conciliació familiar i laboral, etc?

Deducció per donatius
A través d’aquesta deducció, les persones que facin donacions de mecenatge a un
llistat determinat d’activitats culturals, artístiques o científiques, donacions a entitats
sense ànim de lucre o pagament de quotes d’afiliació o aportacions a partits polítics i
sindicats, es podran deduir entre el 10% i el 80% de les aportacions fins a un límit que
oscil·la entre el 10% i el 15% de la base liquidable.
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El ministeri de Hacienda y Administraciones Públicas de l’Estat fa públiques les llistes
d’activitats de mecenatge que són susceptibles de rebre aportacions amb beneficis
fiscals associats. Entre aquestes activitats, trobem activitats d’hípica com la
«BARCELONA EQUESTRIAN CHALLENGE» o la «MADRID HORSE WEEK» o activitats
religioses com els «Actes de celebració del VIII Centenari de la Pelegrinació de San
Francesc d’Assís a Santiago de Compostela» o la celebració del «V Centenari del
Naixement de Santa Teresa de Jesús l’any 2015», entre moltes altres12.
La pèrdua de recaptació ascendeix als 205 milions d’euros que es reparteixen, de nou,
de manera molt desigual entre contribuents. El percentatge de persones amb ingressos
de 6.000 a 12.000 euros que se’n beneficia és del 7,6%, mentre que el 62,5% de
persones amb ingressos de més de 601.000 euros es beneficia d’aquesta deducció.
Percentatge de persones que van gaudir de la deducció per donatius segons trams
d’ingressos, en euros. Espanya 2015.

Font: Elaboració pròpia a partir de les estadístiques de l’Agència Tributària estatal.

La pregunta que ens fem és, qui defineix les activitats subvencionables? On estan
definits els criteris que han de concórrer aquestes activitats per a ser catalogades
d’interès general? I qui estableix aquests criteris? Quina és la rendició de comptes que
les entitats fan a l’Estat? No seria més transparent un sistema d’ajudes o subvencions,
amb definició d’objectius, criteris i viabilitat de l’activitat a subvencionar, que la simple
donació que no requereix de cap mena de justificació posterior?
D’altra banda, el 2015 es va reformar la Llei 49/2002, de règim fiscal de les entitats
sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge. Destaca l’augment dels tipus

12

El llistat complet (i que afecta a un conjunt de figures impositives) es pot consultar en la Memòria de beneficis fiscals dels

Pressupostos generals de l’Estat per al 2017, pàg. 35 i següents.
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de deducció aplicables pels donatius realitzats per part de persones tant físiques com
jurídiques a les fundacions acollides al règim especial.
Sabem si la reforma ha servit per augmentar el nombre de donacions? No hi ha cap
valoració del canvi de la norma que pugui donar resposta a la pregunta.
Per suposat, no estem en contra que s’incentivin les donacions a entitats sense ànim de
lucre, però exigim transparència i criteris clars, neutres i objectius en la definició de les
activitats susceptibles de rebre mecenatge, així com transparència en els mecanismes
per establir els percentatges de la deducció.

Reducció per aportacions a patrimonis protegits de discapacitats
L’objectiu d’aquest benefici fiscal és afavorir la constitució d’aquests fons patrimonials
vinculats a les persones amb discapacitat. En aquest sentit les persones amb
discapacitat, cònjuges o familiars que aportin les quantitats a títol gratuït, es podran
reduir la base imposable fins a 10.000 euros per any i patrimoni.
Aquest és un exemple que destaca, no tant per la magnitud de la pèrdua d’ingressos,
que al 2017 seria de 3,5 milions d’euros, sinó pel desigual profit que en treuen les
persones amb discapacitat segons nivell de renda. El gràfic mostra com de nou, són les
persones amb ingressos molt elevats les que es beneficien d’aquests avantatges.
Percentatge de persones que van gaudir de la deducció per discapacitat segons trams
d’ingressos, en euros. Espanya 2015

Font: Elaboració pròpia a partir de les estadístiques de l’Agència Tributària estatal.

De nou, les dades mostren que una política social d’aquestes característiques no arriba
a qui realment necessita les ajudes, sinó a aquells millor assessorats i orientats cap a la
maximització de beneficis fiscals a través del sistema impositiu.
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Les exempcions: ingressos que estan exempts de pagar impostos
Estan exemptes de tributar a l’IRPF determinades rendes. En total, un llistat de 27 tipus
de rendes que suposen una pèrdua de 1.011 milions d’euros anuals, entre les quals
trobem: pensions d’invalidesa, prestacions per actes de terrorisme, gratificacions per
missions internacionals, rendiments de tripulants de determinats vaixells de pesca,
entre altres.
En aquest cas no tenim informació de com es distribueixen les exempcions segons
trams d’ingressos.
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4. Els beneficis fiscals en l’impost sobre societats
L’impost sobre societats és un impost estatal. Las seva regulació és cent per cent
estatal i la seva gestió i recaptació recau únicament en l’administració tributària estatal.
Aquest és un impost que no forma part del sistema de finançament autonòmic.
L’impost sobre societats està regulat en la Llei 27/2014, de 27 de novembre i en el Reial
Decret 634/2015, de 10 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de l’impost sobre
societats.
L’evolució dels darrers deu anys ens mostra que hem passat de tenir un tipus nominal
general que arribava al 35 per cent (un 25 per cent per a petites i mitjanes empreses) a
abaixar el tipus fins a un 25 per cent, un tipus únic independent de la grandària de
l’empresa, amb comptades excepcions. La primera rebaixa la va fer el PSOE, la segona
el Partit Popular. En el primer cas amb un programa que tenia com a lema: “Abaixar
impostos és d’esquerres”13, en el segon cas afirmant que ja que no puja la recaptació
efectiva, abaixem els tipus per tal que s’acostin a la recaptació real que tenim.
La recaptació històrica per impost de societats és la següent:
2012
Beneficis fiscals (pressupost)
Recaptació Impost Societats
% beneficis fiscals

3.701 €
21.435 €
17,3%

2013
3.085 €
19.945 €
15,5%

2014

2015

3.310 €
18.713 €
17,7%

3.950 €
20.649 €
19,1%

2016

2017

3.841 €
21.678 €
17,7%

2.127 €
24.399 € (p)
8,7%

Previsió de GESTHA pel 2017: 22.873 l’AIREF calcula untancament en els 23.469 milions.

El conjunt de polítiques fiscals aplicades a aquest impost els darrers 10 anys han fet
que hagi passat de ser el 21 per cent del total de la recaptació tributària l’any 2007 a
només el 13 per cent l’any 2015. El 2007, Espanya recaptava el 4,5 % del PIB en impost
de societats. La reforma fiscal de 2015 i 2016 ha fet que la recaptació per aquest
impost se situï en un nivell del 1,9% del PIB mentre que, en absència d'aquesta, el nivell
hagués estat del 2,4%. Per tant, en ambdós casos, l'absència de mesures hauria fet que
la recaptació en percentatge del PIB de l'any 2016 hagués estat superior14. Així doncs,
tot i que els resultats comptables de les empreses ja han tornat a nivells precrisi del
2007, la recaptació per impost de societats ha caigut a la meitat15.

13

RODRÍGUEZ ZAPATERO, José Luis (2003). Bajar los impuestos es de izquierdas. El País, 16 de mayo de 2003.

14

AUTORIDAD INDEPENDIENTE DE RESPONSABILIDAD FISCAL. Informe sobre el cumplimiento esperado de los objetivos de estabilidad

presupuestaria, deuda pública y regla de gasto 2017 de las AAPP.
15

AUTORIDAD INDEPENDIENTE DE RESPONSABILIDAD FISCAL. Informe sobre el cumplimiento esperado de los objetivos de estabilidad
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Aquestes xifres ens col·loquen l’Estat espanyol a la cua d’Europa en nivell de recaptació
per impost de societats respecte el PIB16.
Tots aquests són motius suficients per avaluar l’impacte que els beneficis fiscals tenen
en la recaptació de l’impost de societats i sobretot calibrar si aquests beneficis fan
l’impost més o menys regressiu.
En la darrera reforma la llei, en el seu preàmbul manifestava que, entre altres objectius,
volia assolir “Neutralidad, igualdad y justicia. Estos tres principios constitucionales se
convierten en objetivo primordial de la actual reforma, de manera que la aplicación de los
tributos no genere alteraciones sustanciales del comportamiento empresarial, salvo que el
Impuesto resulte indispensable para cubrir determinadas ineficiencias producidas por el
propio mercado. Fuera de estos supuestos, el Impuesto sobre Sociedades sigue
manteniendo y agudizando su carácter neutral e igualitario. Como ejemplos a la aplicación de
estos principios, basta destacar la aproximación entre el tratamiento de la financiación ajena
y propia, la aproximación entre el tipo de gravamen nominal y el efectivo o la eliminación de
incentivos fiscales”. Com veurem, aquesta neutralitat pretesa no serà tal degut a la
incidència dels nombrosos beneficis fiscals.
Com hem vist, al 2016 la recaptació per Impost de Societats a Espanya va ser de 21.678
milions d’euros. Segons la memòria de beneficis fiscals es van deixar d’ingressar
3.840,94 milions (17,7%) d’euros per beneficis fiscals l’any 2016. La previsió és d’uns
2.127 milions de beneficis fiscals pel 2017 que comporta una caiguda d’un 44%
respecte del 2016.
A comparació del 2016 s’eliminen quasi completament els beneficis fiscals
corresponents a la reducció del tipus de gravamen de les entitats de nova creació
durant els dos primers anys. Tot i així veurem com se segueix mantenint altres menes
de reduccions del tipus de gravamen. Observem com augmenten respecte del 2016 els
beneficis fiscals derivats del tipus de gravamen reduït de l’u per cent a societats
d’inversió, passant de 85,54 milions d’euros a 233,97 milions d’euros.

presupuestaria, deuda pública y regla de gasto 2016 de las AAPP.
16

CONDE-RUIZ, José Ignacio et al. (2017). “Los ingresos públicos en España”. Fedea Policy Papers.
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En aquest apartat ens hem centrat, per raons d’eficiència, en una mostra, creiem que
representativa, d’alguns dels principals beneficis fiscals de l’impost sobre societats:






Reducció de la base imposable per reserva de capitalització.
Aplicació de tipus reduïts en societats d’inversió (SICAV i altres).
Deducció de la quota íntegra per activitat d’investigació i desenvolupament i
innovació.
Deducció de la quota íntegra per donacions.
Deducció de la quota íntegra per saldos pendents d’incentius a la inversió
d’exercicis anteriors.

Controls en la fase d’establiment
En la fase d’establiment del benefici fiscal ens fixarem, novament, en si existeix una
clara identificació de l'objectiu que es pretén assolir, una correcta valoració (de forma
estimativa), i una justificació de la proporcionalitat de la mesura en termes de suport
constitucional, idoneïtat del mecanisme triat així com de llurs sistemes de control.

1. Identificació de l’objectiu
L’objectiu de cadascun dels beneficis fiscals analitzats respon a finalitats diferents. Per
tal d’identificar-los ens hem de remetre tant a la seva normativa reguladora com a la
redacció de la memòria dels beneficis fiscal. Vegem-los.



Reserves de capitalització

Aquest benefici fiscal està configurat com una reducció de la base imposable. Està
regulat a l’article 25 de la Llei de l’impost sobre societats. D’acord amb el preàmbul
d’aquesta llei, amb aquest benefici fiscal es pretén “potenciar la capitalización empresarial
mediante el incremento del patrimonio neto, y, con ello, incentivar el saneamiento de las
empresas y su competitividad. Asimismo, esta medida conjuntamente con la limitación de
gastos financieros neutraliza en mayor medida el tratamiento que tiene en el Impuesto sobre
Sociedades la financiación ajena frente a la financiación propia, objetivo primordial tras la
crisis económica y en consonancia con las recomendaciones de los organismos
Internacionales”. Sembla, per tant, cercar el reforçament de la capitalització de les
empreses reduir-ne endeutament.
Aquest benefici fiscal dona dret a deduir-se de la base imposable l’import equivalent a
un deu per cent de l’increment de fons propis. S’estableix com a requisits el
manteniment durant un termini de cinc anys i la dotació d’una reserva separada pel seu
import.
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Per a l’exercici de 2017 suposen l’11,8% del total de beneficis fiscals per l’impost sobre
societats i una minoració d’ingressos tributaris de 251,25 milions d’euros.



Aplicació de tipus reduïts per a les societats d’inversió

No trobem, ni al preàmbul de la llei, ni en el seu articulat, ni en la memòria de beneficis
fiscals cap referència als objectius concrets que es persegueix amb l’aplicació dels tipus
reduïts a les societats d’inversió.
Aquest és un benefici fiscal que actua directament sobre la tarifa aplicable a l’impost.
Comporta l’aplicació d’un tipus reduït de l’u per cent a les societats d’inversió, tant de
naturalesa mobiliària com immobiliària, que reuneixin determinats requisits quant als
actius en els quals es materialitza la inversió. Quant a les SOCIMIS, aquestes tributaran
al zero per cent quan s’acullin al règim fiscal especial i tenen com a finalitat l’adquisició
de béns immobles urbans per a l’arrendament o la rehabilitació.
Està regulat a l’article 29 de la Llei de l’impost sobre societats on es regulen les
societats que tributen al tipus reduït de l’1 per cent.



Deducció de la quota íntegra per activitat d’investigació i
desenvolupament i innovació

No trobem gaire referències explícites a les finalitats a assolir amb aquest benefici fiscal
més enllà de la intuïció que es volen potenciar (en genèric) aquest tipus de despeses per
part de les empreses. Així, el preàmbul de la llei es limita a dir, de forma genèrica, que “se
consideran imprescindibles en la configuración actual del Impuesto sobre Sociedades” per
més endavant justificar “el incremento del importe de la aplicación sin límite y abono de la
deducción en el caso de investigación y desarrollo, respecto de aquellas entidades que
realizan un considerable esfuerzo en este tipo de actividades”.
D’acord amb l’article 35 de la Llei de l’impost sobre societats les deduccions són, de
forma sintètica, les següents:


En concepte d’investigació i desenvolupament dóna dreta a la deducció el 25 per
cent de les despeses efectuades en el període impositiu per aquest concepte.



El vuit per cent de les inversions en elements d’immobilitzat material i intangible,
exclosos els edificis i terrenys.



En concepte d’innovació, el 12 per cent de les despeses efectuades en el període
impositiu per aquest concepte.
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Deducció de la quota íntegra per donacions

D’acord amb el preàmbul de la llei de l’impost sobre societats, aquest benefici fiscal
persegueix fidelitzar les donacions a les entitats de l’àmbit de la Llei 49/2002, de 23 de
desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius
fiscals al mecenatge. Així, s'estableix un increment del percentatge de deducció
aplicable per les persones físiques, del 25 al 30 per cent, si bé transitòriament per a
2015 l'esmentat percentatge queda establert en el 27,5 per cent. Addicionalment,
s'estimula la fidelització de les donacions, realitzades tant per persones físiques com
jurídiques. En concret, les persones físiques podran aplicar una deducció del 75 per cent
respecte dels primers 150 euros que siguin objecte de donació, i un 35 per cent per
l'excés, sempre que s'hagin efectuat donatius a la mateixa entitat en els últims tres
anys, si bé els esmentats percentatges se situen en el 50 i 32,5 per cent,
respectivament, a l'exercici 2015. Les donacions fidelitzades durant un mínim de tres
anys, realitzades per les persones jurídiques, tindran dret a una deducció del 40 per
cent, si bé el 2015, aquest percentatge es fixà en el 37,5 per cent.



Deducció de la quota íntegra per saldos pendents d’incentius a la
inversió d’exercicis anteriors

Aquest benefici fiscal es configura com una deducció de la quota. Està regulat a l’article
39 de la llei de l’impost on no trobem redactada de forma explícita quina és la finalitat
perseguida amb aquest benefici fiscal.
La regla general contempla que les quantitats corresponents al període impositiu no
deduïdes podran aplicar-se als períodes impositius que finalitzin en els 15 anys
següents amb la limitació que no podran excedir conjuntament del 25 per cent de la
quota íntegra minorada en les deduccions per evitar la doble imposició internacional i
les bonificacions.

2. Valoració quantitativa a l’inici de l’exercici
La memòria de beneficis fiscals per al 2017 recull la valoració quantitativa a l’inici de
l’exercici de l’import previst dels beneficis fiscals. La metodologia per a l’estimació dels
beneficis fiscals es basa, fonamentalment, en el sistema de microsimulació a partir de
dades de contribuents de 2014. Per a l’estimació de les societats d’inversió que tributen
a tipus reduït es parteix de la informació agregada de la CNMV i d’estadístiques
elaborades per l’AEAT. Es parteix dels beneficis obtinguts per les societats d’inversió al
2016 i de l’estimació de l’efecte sobre la quota. Quant a les dades relatives als donatius,
es presumeix un increment de l’import de la deducció per al bienni 2015-2016 de 20,5
per cent. Per a l’estimació de les activitats de I+D+i susceptibles de bonificació fiscal
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s’ha partit de les dades de 2015 amb una correcció estimada de creixement per als dos
anys següents que podria comportar un augment global del 7,8 per cent per al 2017
respecte del 2015.
En el cas de l’impost de societats, l’estimació dels beneficis fiscals per al 2017 ho veiem
recollit en els següents quadres:
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La mateixa memòria de Beneficis Fiscals ens informa de la correlació existent entre els
beneficis fiscals en l’impost de societats i les polítiques de despesa. Entenent doncs que
les polítiques de despesa són clara i políticament justificades, sorprèn trobar que el 63%
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dels beneficis fiscals no se saben justificar y es col·loquen en un epígraf de política de
despesa com a “Altres actuacions de caràcter econòmic”:

En resum, l’anàlisi l’hem reduït als següents cinc beneficis fiscals que abasten més de la
meitat del total:
Concepte
Reserves de capitalització
Aplicació de tipus reduïts per a les societats d’inversió
Deducció de la quota íntegra per activitat d’investigació
i desenvolupament i innovació
Deducció de la quota íntegra per donacions
Deducció de la quota íntegra per saldos pendents
d’incentius a la inversió d’exercicis anteriors
TOTAL
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Import
251,25
223,98

Percentatge
11,8%
11,0%

348,28
134,10

16,4%
6,3%

240,85
1.198,46

11,3%
56,8%
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Cal recordar que mentre tots els beneficis fiscals, segons la memòria de 2017, van a la
baixa, augmenten i en un 173% els beneficis fiscals per l’aplicació de tipus reduïts per a
les societats d’inversió.

Control de la proporcionalitat de la mesura


Necessitat de la mesura: suport constitucional

En aquest apartat es tracta de veure si, en el moment de la posada en marxa dels
beneficis fiscals, hi ha una invocació d’algun objectiu constitucional que justifiqui el
sacrifici del principi de capacitat econòmica com a mesura de la contribució al
sosteniment de les despeses públiques. Quan parlem de l’impost sobre les societats la
primera referència constitucional la trobem a l’article 38 quan parla de la “llibertat
d'empresa en el marc de l'economia de mercat. Els poders públics garanteixen i
protegeixen el seu exercici i la defensa de la productivitat, d'acord amb les exigències de
l'economia general i, en el seu cas, de la planificació”. És evident que aquest article, tot i
estar inserit en el Capítol II del Títol Primer de la Constitució i ser de vinculació per als
poders públics, no comporta en si mateix l’obligatorietat d’utilitzar determinats beneficis
fiscals. Sigui com sigui, no trobem a la norma de creació dels beneficis fiscals ni a les
successives memòries de beneficis fiscals, cap invocació a la persecució d’objectius
constitucionals.
Fent una interpretació generosa podríem associar el benefici fiscal sobre les reserves de
capitalització com a coherent amb l’article 38 esmentat en el sentit que afavoriria la
productivitat de les empreses en reduir el cost del seu finançament. El mateix podríem
dir del benefici fiscal relatiu a la deducció de saldos negatius pendents d’incentius
d’exercicis anteriors, tot i que en aquest cas, sembla més un tecnicisme per tal de
superar restriccions quantitatives d’un únic exercici. Pel que fa a l’aplicació de tipus
reduïts a societats d’inversió, més enllà de l’afavoriment del mercat immobiliari de
lloguer de les SOCIMIS i que no compten amb justificació constitucional, costa de veure
quina finalitat pública persegueixen. Quant a la reducció per donatius, caldrà atendre a
quina és la finalitat d’aquests donatius concrets i en quina mesura estan en correlació
directa amb alguns dels objectius constitucionals del Títol Primer de la Constitució.
Finalment, i pel que fa a la deducció per activitats d’investigació i desenvolupament i
innovació tecnològica, tot i no esmentar-se tampoc en la norma de creació, cal entendre
que tindria el seu suport constitucional en l’article 20.1.b de la Constitució on es
reconeix el dret “a la producció i creació literària, artística, científica i tècnica”.
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Idoneïtat: adequada elecció d’aquest mecanisme

En els beneficis fiscals analitzats es fan servir tres mecanismes diferents. En el cas de
les reserves per capitalització es fa servir el mecanisme de deducció de la base
imposable (de fins el deu per cent de l’import d’increment dels fons propis). Aquest
benefici fiscal ve a substituir l’antiga deducció per reinversió de beneficis extraordinaris
que operava sobre la quota íntegra. En canvi, en els beneficis fiscals sobre les societats
d’inversió, s’aplica directament uns tipus reduïts la qual cosa assegura una fiscalitat
molt favorable. Per a la resta (activitats d’investigació i desenvolupament; donacions i
saldos pendents d’incentius d’exercicis anteriors) s’ha optat pel mecanisme d’aplicar
deduccions de la quota íntegra. No hem trobat tampoc cap justificació a priori de les
bondats de fer servir un mecanisme o altre per a cadascun dels beneficis fiscals.



Sistemes de control de la proporcionalitat

Les contrapartides i requisits que es demanen per tal de poder gaudir d’aquest benefici
fiscal per part del contribuent són múltiples en funció del benefici fiscal.
En el cas de les reserves per capitalització, de forma sintètica i d’acord amb l’article 25.1
de la llei de l’impost sobre societats, es demana per part del subjecte passiu el
compliment de les condicions següents:
a) Que l'import de l'increment dels fons propis de l'entitat es mantingui durant un
termini de cinc anys des del tancament del període impositiu a què correspongui
aquesta reducció, tret de per l'existència de pèrdues comptables en l'entitat.
b) Que es doti una reserva per l'import de la reducció, que haurà de figurar en el
balanç amb absoluta separació i títol apropiat i no se’n podrà disposar durant el
termini previst en la lletra anterior.
El compliment dels requisits previstos a la norma dona dret a una reducció en la base
imposable del deu per cent de l’import de l’increment dels seus fons propis.
Quan a l’aplicació dels tipus reduïts per part de les societats d’inversió els trobem
regulats a l’article 29.4 de la llei de l’impost. S’hi preveu que tributin a l’u per cent una
sèrie d’entitats que compleixin determinats requisits:


Les societats d’inversió de capital variable i en els fons d’inversió de caràcter
financer regulats per la Llei 35/2003, de 4 de novembre, d’Institucions d’Inversió
Col·lectiva, sempre que el nombre d’accionistes sigui com a mínim de cent.



Les societats d’inversió immobiliària i els fons d’inversió Immobiliària sempre
que el nombre d’accionistes o partícips requerit sigui, com a mínim, de cent i que
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tinguin per objecte exclusiu la inversió en qualsevol tipus d’immoble de
naturalesa urbana per a l’arrendament. L'aplicació dels tipus de gravamen
previstos en aquest apartat requerirà que els béns immobles que integrin l'actiu
de les Institucions d'Inversió Col·lectiva no s'alienin fins que no hagin
transcorregut almenys tres anys des de la seva adquisició, tret que, amb
caràcter excepcional, existeixi l'autorització expressa de la Comissió Nacional
del Mercat de Valors. La transmissió dels esmentats immobles abans del
transcurs del període mínim determinarà que la renda derivada de l'esmentada
transmissió tributarà el tipus general de gravamen de l'Impost. A més, l'entitat
estarà obligada a ingressar, juntament amb la quota del període impositiu
corresponent al període en què es va transmetre el bé, els imports resultants
d'aplicar a les rendes corresponents a l'immoble en cada un dels períodes
impositius anteriors en els quals hagués resultat d'aplicació del règim de
tributació especial la diferència entre el tipus general de gravamen vigent en
cada període i el tipus de l'u per cent, sense perjudici dels interessos de demora,
recàrrecs i sancions que, en el seu cas, resultin procedents.


S’inclouran també les societats d’inversió immobiliària i els fons d’inversió
Immobiliària regulats en la Llei d’Institucions d’Inversió Col·lectiva que, a més de
reunir els requisits previstos anteriorment, desenvolupin l’activitat de promoció
exclusivament d’habitatges per destinar-los a l’arrendament i compleixin les
següents condicions:


Les inversions en béns immobles afectes a l'activitat de promoció
immobiliària no podran superar el 20 per cent del total de l'actiu de la
societat o fons d'inversió immobiliària.



L’activitat de promoció immobiliària i la d'arrendament hauran de ser
objecte de comptabilització separada per a cada immoble adquirit o
promogut, amb el desglossament que resulti necessari per conèixer la renda
corresponent a cada habitatge, local o finca registral independent en què
aquests es divideixin, sense perjudici del còmput de les inversions en el total
de l'actiu a efectes del percentatge previst.



Els immobles derivats de l'activitat de promoció hauran de romandre
arrendats o oferts en arrendament per la societat o fons d'inversió
immobiliària durant un període mínim de set anys. Aquest termini es
computarà des de la data d'acabament de la construcció. A aquests efectes,
l'acabament de la construcció de l'immoble s'acreditarà mitjançant el
certificat final d'obra a què es refereix l'article 6 de la Llei 38/1999, de 5 de
novembre, d'Ordenació de l'Edificació.
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La transmissió dels esmentats immobles abans del transcurs del període
mínim determinarà que la renda derivada de l'esmentada transmissió
tributarà el tipus general de gravamen de l'Impost.



El fons de regulació del mercat hipotecari, establert en l’article 25 de la Llei
2/1981, de 25 de març, de regulació del mercat hipotecari.

Per al cas del benefici fiscal relatiu a la deducció de la quota per activitats d’investigació
i desenvolupament i innovació, els requisits els trobem a la redacció de l’article 35 de la
llei de l’impost sobre societats. D’una banda, s’estableix la definició de què cal entendre
per activitats d’investigació i desenvolupament (article 35.1.a) i d’innovació (article
35.2.a). D’altra banda, s’estableixen els requisits per al càlcul de la base de la reducció
(article 35.1.b i 35.2.b). A més s’estableixen altres requisits addicionals a l’apartat 4 de
l’article 35:


Per a l'aplicació de la deducció regulada en aquest article, els contribuents
podran aportar informe motivat emès pel Ministeri d'Economia i Competitivitat, o
per un organisme adscrit a aquest, relatiu al compliment dels requisits científics
i tecnològics per qualificar les activitats del contribuent com investigació i
desenvolupament (o per qualificar-les com a innovació). L'esmentat informe
tindrà caràcter vinculant per a l'Administració tributària.



El contribuent podrà presentar consultes sobre la interpretació i aplicació de la
present deducció, la contestació de la qual tindrà caràcter vinculant per a
l'Administració tributària, en els termes previstos als articles 88 i 89 de la Llei
58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.



Igualment, a efectes d'aplicar la present deducció, el contribuent podrà sol·licitar
a l'Administració tributària l'adopció d'acords previs de valoració de les despeses
i inversions corresponents a projectes d'investigació i desenvolupament o
d'innovació tecnològica, conforme al previst a l'article 91 de la Llei General
Tributària. A aquests efectes, els contribuents podran aportar informe motivat
emès pel Ministeri d'Economia i Competitivitat, o per un organisme adscrit a
aquest, relatiu al compliment dels requisits científics i tecnològics exigits per
qualificar les activitats del contribuent com investigació i desenvolupament (o
per qualificar-les com a innovació tecnològica. L'esmentat informe tindrà
caràcter vinculant per a l'Administració tributària exclusivament en relació amb
la qualificació de les activitats.



Addicionalment es preveu que les quantitats corresponents a deduccions no
deduïdes a l’exercici es puguin diferir en els divuit anys següents.

71

Informe: Beneficis fiscals. Beneficis per a qui?



L’import de les deduccions previstes aplicades en el període impositiu, no
podran excedir conjuntament del 50 per cent de la quota íntegra minorada en les
deduccions per evitar la doble imposició internacional i les bonificacions.



L'import de la deducció aplicada o abonada en el cas de les activitats
d'innovació tecnològica no podrà superar conjuntament l'import d'un milió
d'euros anuals. Així mateix, l'import de la deducció aplicada o abonada per les
activitats d'investigació i desenvolupament i innovació tecnològica no podrà
superar conjuntament, i per tots els conceptes, els 3 milions d'euros anuals.
Ambdós límits s'aplicaran a tot el grup de societats, en el supòsit d'entitats que
formin part del mateix grup segons els criteris establerts a l'article 42 del Codi de
Comerç, amb independència de la seva residència i de l'obligació de formular
comptes anuals consolidats.



Per a l'aplicació d’allò disposat en aquest apartat, serà necessari el compliment
dels següents requisits:
a) Que transcorri almenys un any des de l'acabament del període impositiu en
què es va generar la deducció, sense que hagi estat objecte d'aplicació.
b) Que la plantilla mitjana o, alternativament, la plantilla mitjana adscrita a
activitats d'investigació i desenvolupament i innovació tecnològica no es
vegi reduïda des del final del període impositiu en el qual es va generar la
deducció fins a l'acabament del termini a què es refereix la lletra c) següent.
c) Que es destini un import equivalent a la deducció aplicada o abonada, a
despeses d'investigació i desenvolupament i innovació tecnològica o a
inversions en elements de l'immobilitzat material o immobilitzat intangible
exclusivament afectes a les esmentades activitats, exclosos els immobles,
en els 24 mesos següents a l'acabament del període impositiu en la
declaració dels quals es realitzi la corresponent aplicació o la sol·licitud
d'abonament.
d) Que l'entitat hagi obtingut un informe motivat sobre la qualificació de
l'activitat com a investigació i desenvolupament o innovació tecnològica o
un acord previ de valoració de les despeses i inversions corresponents a les
esmentades activitats, en els termes establerts en l'apartat 4 de l'article 35
de la Llei.


Addicionalment, en el supòsit que les despeses d'investigació i
desenvolupament del període impositiu superin el 10 per cent de l'import net
de la xifra de negocis, la deducció prevista a l'apartat 1 de l'article 35 de la
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Llei generada en l'esmentat període impositiu podrà quedar exclosa del límit
establert a l'últim paràgraf de l'apartat anterior, i aplicar-se o abonar-se amb
un descompte del 20 per cent del seu import en la primera declaració que es
presenti transcorregut el termini a què es refereix la lletra a) anterior, fins a
un import addicional de dos milions d'euros.


L'incompliment de qualsevol d'aquests requisits comportarà la
regularització de les quantitats indegudament aplicades o abonades.

En la deducció de la quota per donatius, donacions i aportacions a entitats beneficiàries
del mecenatge, inclosos els partits polítics, es contempla una deducció del 35 per cent
d’aquest import a aplicar a la quota íntegra. S’estableix com a condició que la base de la
deducció no excedeixi del deu per cent de la base imposable, en el ben entès que les
quantitats que excedeixin es podran aplicar al llarg dels períodes impositius que
finalitzin en els deu anys immediats i successius. L’esmentat percentatge serà del 15
per cent en les activitats que cada any s’aprovin com a prioritàries de mecenatge o en el
marc d’esdeveniments d’excepcional interès públic.
Si en els dos períodes immediatament anteriors s’haguessin efectuat donatius,
donacions o aportacions amb dret a deducció en favor d’una mateixa entitat per import
igual o superior, en cadascun d’ells, al del període impositiu anterior, el coeficient de
deducció serà del 40 per cent.
Finalment, i pel que fa a la deducció de la quota per saldos pendents d’incentius a la
inversió d’exercicis anteriors, s’estableix un límit temporal dels 15 anys immediats i
successius (excepte en deduccions per activitats de I+D+i que es permet fins a 18
anys).

Control a posteriori
En aquest apartat analitzarem, de forma anàloga a les anteriors figures
tributàries, els aspectes relacionats en el quadre inferior. En aquesta ocasió,
tractarem de forma conjunta les reflexions sobre tots aquests aspectes.
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1. Control de l’efectiva compatibilitat dels beneficis fiscals amb el principi
de justícia fiscal.
2. Verificació de la proporcionalitat entre el fi perseguit i el resultat assolit.
 Valoració d’eficàcia i eficiència.
 Valoració d’impacte.
 Valoració quantitativa.

1. Control de l’efectiva compatibilitat dels beneficis fiscals amb el principi
de justícia tributària
Novament hem de contrastar si l’aplicació pràctica dels beneficis fiscals sobre l’impost
sobre societats poden entrar en contradicció amb el principi de justícia tributària que
inspira l’article 31 de la Constitució. Aquest principi tributari, com dèiem, està format al
seu torn pels principis de generalitat, de capacitat econòmica, d’igualtat, de
progressivitat i de no confiscatorietat.
Tampoc en aquest cas disposem de la informació suficient sobre la liquidació efectiva
d’aquests beneficis fiscals per poder valorar l’impacte real sobre cadascun d’aquests
principis.
No obstant això, sí que podem afirmar que mentre el benefici fiscal no estigui configurat
com una exempció no podem parlar d’una vulneració del principi de generalitat. Les
desigualtats entre contribuents, en la mesura que disposin de la justificació per assolir
objectius d’interès general (de política econòmica o social), quedarien legalment
justificades.
En canvi, sí podem afirmar que la introducció d’aquests beneficis fiscals afecta al
principi de capacitat econòmica en disminuir la càrrega tributària suportada per les
empreses. El que no podem fer, per manca de dades, és dir en quin grau es produeix la
minva de contribució en funció d’aquesta capacitat i si aquesta és raonable en funció
dels resultats assolits. Pel mateix motiu, és obvi que afecta també el principi d’igualtat
(entesa en el sentit d’igual contribució a igual capacitat). Cal dir que el TC justifica el
tracte desigual entre capacitats iguals sempre que aquesta diferència de tracte sigui
objectiva i raonable. Objectiva, en aquest cas podem afirmar que sí ho és atès que
afecta a circumstàncies objectives. Per valorar si és raonable, hauríem de valorar el
resultat, la quantificació, l’assoliment d’objectius i la valoració d’impacte. No disposem
de res d’això.
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Pel que fa al principi de progressivitat, aquest es veurà afectat en diferent mesura en
cadascun dels beneficis fiscals analitzats. Resultaria de molta utilitat comparar la
mitjana de les bases imposables dels qui es beneficien de cada incentiu fiscal amb la
mitjana de les bases imposables dels que no s’apliquen l’incentiu fiscal per saber a
quina dimensió de societats afecta. Caldria esperar que les reserves per capitalització
beneficiessin més les empreses de reduïda dimensió però, francament, ho desconeixem
per manca de dades publicades al respecte. Per altra banda, l’aplicació de tipus reduïts
a societats d’inversió, per definició, s’adreçarà a entitats de més gran dimensió la qual
cosa afectaria en major grau al principi de progressivitat.

2. Verificació de la proporcionalitat entre el fi perseguit i el resultat assolit
A continuació analitzem l’impacte social d’alguns tipus de societats d’inversió que
gaudeixen de tipus reduïts per avaluar la proporcionalitat entre el benefici fiscal
establert i el resultat de la seva estimulació.

2.1.

SOCIMIs: Política d’habitatge o foment de l’especulació?

Quina és la realitat d’aquest tipus de societats?
Les SOCIMIs es poden beneficiar d’un “règim fiscal especial” que consisteix
fonamentalment en no pagar res per l’Impost sobre Societats. La justificació d’aquest
benefici fiscal està en que el seu objectiu, teòricament, és l’impuls del mercat de lloguer;
facilitar l’accés dels ciutadans a la propietat immobiliària; incrementar la competitivitat
dels mercats de valors i dinamitzar el mercat immobiliari mitjançant l’obtenció per part
de l’inversor d’una rendibilitat estable per l’obligació de distribució de beneficis.
Una SOCIMI és una societat d’inversió immobiliària que cotitza en borsa i que té una
sèrie d’avantatges fiscals pensats per atreure grans fons d’inversió al sector immobiliari.
No és un sistema nou. El 2009 l’Estat ja va intentar una cosa semblant creant les
SOCEMI, un règim que imitava les REIT (Real Estate Investment Trust) dels Estats Units
i el Regne Unit, però el model va fracassar per l’esclat de la crisi. El segon intent, amb la
creació de les SOCIMI sí que ha triomfat. Aquest règim es va crear per llei el 2012 i, amb
la recuperació del sector immobiliari, està guanyant molt de protagonisme. Avui dia ja hi
ha més d’una trentena de SOCIMIs cotitzant. Una d’elles, Merlin Properties, forma part
de l’Íbex-35, i tres més estan en el mercat continu: Lar, Hispania (participada pel magnat
George Soros) i Axiare Patrimonio (participada per Colonial). La resta cotitzen al mercat
alternatiu borsari (MAB), la borsa de pimes.
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Quina tributació tenen les SOCIMI?
Són companyies que estan exemptes de pagar l’impost de societats. Això no vol dir que
no paguin res. Tributen un 19% els dividends que reparteixen als socis que tinguin més
d’un 5% del capital. Malgrat aquest pagament, l’avantatge fiscal és prou atractiu ja que
el tipus general de societats és el 25%.

Quines condicions han d’acomplir?
El 80% de la seva activitat ha de ser el lloguer d’immobles urbans o terrenys per fer
promocions d’aquest tipus, i han de cotitzar a borsa (des que neixen disposen d’un
termini de dos anys per ser als parquets). Estan obligades a repartir com a dividends el
80% de les rendes de lloguer que ingressen en un any i el 50% dels guanys obtinguts per
la venda d’actius. Finalment, han de mantenir almenys tres anys les inversions.
En el periodisme econòmic i d’investigació podem veure alguns exemples concrets de la
finalitat real i de l’impacte que tenen aquest tipus de societats d’inversió. Tenint en
compte l’actual problema d’accés a l’habitatge al nostre país (més de 100.000
desallotjaments l’any 2016) resulta molt clar establir una relació entre aquest tipus de
pràctiques de caràcter especulatiu i la vulneració del dret a un habitatge digne.

Exemple 1
El consell d’administració de la immobiliària Colonial va anunciar aquesta setmana que proposarà a la junta
d’accionistes canviar de forma jurídica per convertir-se en una societat anònima cotitzada d’inversió en el mercat
immobiliari, també coneguda com a socimi. La companyia que presideix Juan José Brugera va oferir un argument
de pes: si en comptes d’una societat anònima -com ara- hagués sigut una socimi, el seu benefici hauria augmentat
en 100 milions l’any passat, una xifra gens menyspreable tenint en compte que en va guanyar 274. A més, si hagués
sigut una socimi, Colonial també hauria pogut alliberar 72 milions de provisions i els seus actius s’haurien
revaloritzat 28 milions més.
XAVIER GRAU al Diari Ara 27/05/2017
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Exemple 2
Entre l’accionariat de les principals socimis hi ha empreses inversores que resideixen en paradisos fiscals. Dos fons
d’inversió —EJF Debt Opportunities Master Fund i Gruss Global Investors Master Fund— formen part de
l’accionariat de Merlin Properties i resideixen a les Illes Caiman, així com la firma Monarch Master Funding 2, a
Luxemburg.
Amb habitatges dispersos per Madrid, Catalunya, Andalusia o el País Valencià, les socimis de Blackstone, ara
mateix, configuren un autèntic gegant residencial. Darrere d’Albirana, empresa que va crear el fons el març de 2017,
hi ha 5.000 pisos provinents de Catalunya Caixa, que en bona part tenen el seu origen en l’execució de
desnonaments.
A la trobada del saló immobiliari internacional de 2016 a Madrid, la gestora de fons Azora, creadora de la socimi
Hispania, insistia que si es compra l’habitatge en bloc és possible adquirir-lo un 20% per sota del preu de mercat.
L’estratègia, va descriure, és comprar per millorar, “reposicionar” i vendre tres anys després, un termini d’obligat
compliment per a les socimis.
GEMMA GARCIA a La Directa 18/10/2017

2.2.

SICAVs: Inversió col·lectiva o elusió fiscal encoberta?

Les SICAV són un instrument financer que permet invertir diferint el pagament anual
d’impostos. Tot i ser una societat, gaudeix dels mateixos avantatges fiscals que un fons
d’inversió amb una tributació per rendiments i plusvàlues del 1%. Els guanys dels socis
tributen per rendes del capital amb un tipus màxim del 23% en cas de venda de
participacions o pagament de dividends.
Una SICAV ha d’acomplir: tenir un nombre d’accionistes igual o superior a 100 i un
capital mínim de 2.400.000€. La seva constitució, augment de capital, fusió o escissió
gaudeixen de l’exempció en Impost sobre Transmissions Patrimonials (ITP) i actes
jurídics documentats (AJD).
L’any 2005 es va aprovar amb els vots del PSOE, PP i CIU el traspàs del control fiscal de
les SICAV de l’Agència Tributària a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV)
amb greus conseqüències:


Per primera vegada s’atribueix el control fiscal d’una societat a una autoritat
independent aliena a l’Agència Tributària.



S’inicia l’ús de la SICAV com a vehicle privat de gestió de grans fortunes (i no
com a vehicle neutre d’inversió sota control independent). La utilització de
“mariatxis”, o homes de palla, permet un control directe de la SIVAC que facilita
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la inversió controlada com si fos una Societat Patrimonial la qual cosa genera un
greuge respecte de la resta de societats que paguen un tipus del 25% pels seus
beneficis.
L’any 2015 un informe del Sindicat de Tècnics d’Hisenda GESTHA alertava que en el
80% de les SICAV hi havia sospita de frau al tenir menys de 150 accionistes17.
Des de les eleccions generals de 2015 en les quals s’obrí de nou el debat polític sobre
l’ús de les SICAV i l’extensió de la seva denúncia, així com els successius anuncis de
modificacions en llur regulació ha fet que els darrers anys el nombre de SICAV a España
disminuïssin en més d’un 10% situant-se actualment en poc més de 2.800 SICAV amb
un patrimoni superior als 30.000 milions d’euros.

2.3.

Beneficis fiscals per la deducció via de la no doble imposició

Els beneficis fiscals afavoreixen també un tracte fiscal diferent entre grans companyies
i empreses de mides més petites. Els recursos dels que disposen les grans empreses
els permeten aprofitar totes les vies que els beneficis fiscals deixen obertes per minorar
la seva factura fiscal. Sobretot en el cas de multinacionals en les quals podem aprofitar
els criteris de no doble imposició, amb l'argument que ja paguen impostos a d'altres
països, per pagar menys impostos a España. Totes aquestes deduccions acaben
provocant que segons Hisenda el tipus efectiu de l'impost és a dir la divisió final entre
els impostos pagats i el benefici empresarial sigui del 7,3% per a les grans empreses
sobre el resultat comptable, mentre que per a la resta de companyies va ser del 12,2% el
2015.
La CEOE com a representant de les empreses replica que la metodologia d'Hisenda
pren el resultat comptable, que inclou els beneficis de les empreses a tot el món i que
per tant no està tenint en compte que l'empresa ja paga impostos a altres països. Com
que la major part de les grans companyies multinacionals amb bona part de la seva
activitat fora d’España ja paguen impostos a d’altres països, argumenten que cal tenirho en compte, però no passa amb tanta intensitat a la resta d'empreses. Per això, la
patronal recomana utilitzar el tipus efectiu sobre la base imposable i no sobre el resultat
comptable. És a dir, un cop ja fetes les deduccions per la no doble imposició i per tant
descomptant els beneficis fiscals sobre el resultat de les companyies. Mirat des
d'aquest punt de vista, el greuge continua perquè les grans corporacions empresarials
paguen un 19,8% mentre que la resta tributa el 24,2%.

17

https://www.elconfidencial.com/economia/2015-10-20/los-inspectores-de-hacienda-sospechan-que-hay-fraude-en-el-80-delas-sicavs_1065572/#lpu6LCSMcy8Q1QMf
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Tot i la rebaixa del tipus nominal el 2015 i el 2016, en els últims anys el tipus efectiu ha
pujat per l'eliminació de deduccions i bonificacions en el tribut, però això no ha estat
suficient per fer desaparèixer aquesta diferència en el tipus efectiu entre totes dues
menes d’empreses.
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III.

CONCLUSIONS

El primer aspecte que podem destacar de la figura dels beneficis fiscals és la poca
informació i transparència que se n’ofereix. L’objectiu últim de l’estudi sobre els
beneficis fiscals, més enllà de garantir-ne un correcte control en l’aplicació, hauria de
servir per valorar de quina forma podem assegurar que contribueixen amb efectivitat a
la justícia tributària i als objectius extrafiscals pels quals es van implantar. Per tal de
donar resposta a aquestes qüestions creiem que és imprescindible situar-se en dos
moments diferents. En primer lloc, en la fase d’establiment del benefici fiscal. En aquest
punt convindria avaluar per quin mecanisme i amb quines garanties s’introdueix un
benefici fiscal. En segon lloc, i en la fase posterior a l’aplicació del benefici fiscal, hem de
veure en quina mesura, a la vista de la seva aplicació pràctica, contribueix de forma
efectiva als objectius de justícia tributària. Un cop feta l’anàlisi d’aquests beneficis
fiscals podem efectuar les següents conclusions que són comunes per a tots els
impostos analitzats. A continuació relacionarem les conclusions específiques de cada
figura tributària.

1. Conclusions comunes a tots els beneficis fiscals
 En relació amb els motius per a la introducció dels beneficis fiscals:


En primer lloc, s’hauria d’indicar clarament quina és la finalitat pública que
es pretén assolir amb la introducció del benefici fiscal. En la major part dels
casos, no hem trobat la justificació de la finalitat pública d’interès social que
es vol perseguir.



En segon lloc, caldria identificar el suport constitucional de la finalitat
pública que es pretén aconseguir. Aquest és un punt fonamental ja que
únicament es podrà limitar el principi constitucional de capacitat econòmica
per contribuir a les despeses públiques mitjançant un sistema tributari just
(tal com predica l’article 31 de la Constitució) si obeeix a l’acompliment d’un
altre mandat constitucional amb finalitat econòmica o social. Sobre la
qüestió de les finalitats, no n’hem trobat a les normes de creació dels
beneficis fiscals una clara referència i justificació.

 Pel que fa a la quantificació dels beneficis fiscals, valorem positivament el fet
que en consti una estimació de previsió juntament amb la tramitació dels
pressupostos. En el cas dels pressupostos de l’Estat s’explica amb més detall
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que en el cas de la Generalitat de Catalunya la metodologia per tal d’estimar-ne
l’import. Nogensmenys ni en un cas ni en l’altre s’estableixen indicadors de
control ni resultats a assolir. Entenem que no n’hi ha prou amb la publicació de
la memòria de beneficis fiscals que acompanya l’elaboració dels pressupostos,
sinó que caldria introduir més informació sobre les motivacions que han fet
prendre la decisió de la implantació de cadascun dels beneficis fiscals que
s’inclouen als pressupostos, quin impacte han assolit realment els vigents en
l’exercici anterior i quina desviació comptable i per quin motiu han patit respecte
de la previsió inicial. No sabem res d’això. Sense transparència i sense avaluació
de resultats és molt difícil saber si les mesures adoptades són o no eficients i
justes. Per aquest motiu proposem, com a primer pas cap a una gestió més
transparent l’elaboració d’una sèrie d’indicadors de seguiment que ens han de
permetre el següent:


Avaluar la gestió tributària de control,



avaluar l’assoliment dels objectius de recaptació tributària,



avaluar l’impacte dels beneficis fiscals en els objectius extrafiscals,



augmentar la transparència en facilitar la rendició de comptes i



prendre decisions relatives a polítiques públiques i els mecanismes per tal
de portar-les a terme.

 Quant a l’establiment de controls jurídics sobre els beneficis fiscals, aquests
han de consistir en la verificació dels requisits previstos en la normativa per tal
de poder aplicar-los. Aquests controls han de ser efectuats, necessàriament, en
via de procediments de comprovació tributària (en gestió i en inspecció). Per
tant, amb la introducció de la mesura s’haurien de dictar instruccions per tal de
procedir a la verificació dels beneficis fiscals en el marc del Pla de control
tributari per a cada exercici. Hem de tenir en compte que els benèfics fiscals no
deixen de ser un mecanisme per deixar en mans de particulars un determinat
volum de recursos públics per tal que aquests encaminin la seva conducta cap a
l’assoliment de finalitats d’interès social. Quan l’assignació de recursos públics a
particulars es fa pel mecanisme de la subvenció, la normativa estableix
nombrosíssimes cauteles per tal d’assegurar que la finalitat dels fons públics no
s’apartin del seu objectiu. Els benèfics fiscals, en realitat, fan la mateixa funció
però, sorprenentment, la normativa estableix uns criteris de control molt més
laxos que per l’atorgament de subvencions. Entenem que haurien d’estar
sotmesos a la mateixa intensitat de control ja que responen igualment a un ús
particular de fons públics.
 Avaluació de la idoneïtat de l’instrument utilitzat. Amb la introducció d’un
benefici fiscal s’hauria de fer públic l’informe de la necessitat i idoneïtat de la
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mesura adoptada per tal d’assolir la finalitat pública pretesa. Per aquest motiu
és imprescindible una anàlisi cost-benefici i una proposta d’indicadors de
seguiment i d’objectius que cal assolir-hi. No trobem enlloc la justificació en
aquests termes de la idoneïtat de l’instrument utilitzat coherent amb la finalitat
pública que es pretén assolir. Pel mateix motiu, creiem que resultaria
imprescindible avaluar també l’oportunitat de l’instrument utilitzat a la vista dels
resultats obtinguts a final de l’exercici. Tampoc existeix aquesta valoració. De
manera que, quan s’introdueix un mecanisme de benefici fiscal (sense saber la
motivació que ha portat a adoptar-lo) queda petrificat de forma recurrent,
exercici rere exercici, sense que aparentment ningú en faci una recapitulació
racional de l’efectivitat.
 Valoració de la proporcionalitat entre la conducta exigida i la quantia del
benefici. Més enllà de l’avaluació numèrica de l’estimació de minoració
d’ingressos, és necessari introduir una avaluació qualitativa del que comporta,
tant per a l’Administració tributària (en termes del cost de la seva comprovació)
com per al contribuent.
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2. Conclusions particulars sobre els beneficis fiscals de les
figures tributàries analitzades
L’IMPOST SOBRE SUCCESSIONS I DONACIONS
En relació amb els motius per a la introducció dels beneficis fiscals, la normativa que
regula la introducció de la reducció de la base imposable en l’impost sobre successions
justifica aquest benefici fiscal per la pervivència en el seu trànsit intergeneracional del
teixit empresarial productiu. Podem interpretar que el suport constitucional d’aquesta
mesura se sustenta en l’article 38 de la Constitució, però aquest no diu res ni
d’empreses familiars, ni de petites i mitjanes empreses, ni d’estímuls fiscals o de cap
altre mena. Només amb una interpretació generosa podríem atorgar-li cobertura. En
qualsevol cas, no és una justificació que trobem a la norma de creació d’aquest benefici
fiscal ni a la Memòria de beneficis fiscals de cada exercici. Quant a l’impost sobre
donacions, no es diu res de la finalitat d’aquest benefici fiscal en aquesta figura
tributària ja que el “trànsit generacional” sembla una justificació una mica més feble en
aquest cas.
 Valoració de la proporcionalitat entre la conducta exigida i la quantia del
benefici. En el cas de l’impost sobre successions hem constatat com els
beneficis fiscals en el seu conjunt ultrapassen fins i tot el nivell de recaptació
esperat de l’impost. Això vol dir que amb la introducció dels beneficis fiscals
estem renunciant a una part molt important de la potència recaptadora d’aquest
impost. Per tant, i a la vista d’aquest important sacrifici en la recaptació, caldria
introduir unes cauteles més elevades per tal d’assolir amb major eficiència i
control les finalitats públiques desitjades. Així, i pel que fa al benefici fiscal
orientat a les qualificades com a “empreses familiars” tant en l’impost sobre
successions i donacions com en l’impost sobre el patrimoni, podem fer les
següents reflexions:
 La necessitat de delimitar el concepte d’”empresa familiar”. No existeix a la
norma cap definició de què cal entendre per empresa familiar. No hi ha cap
referència a la xifra de negoci o la dimensió de l’empresa més enllà de
l’establiment d’un percentatge de titularitat del capital quan parlem del grup de
parentiu. La llei de l’impost sobre el patrimoni (i la de l’impost sobre successions
i donacions a la qual es remet) parla “d’entitats” tinguin o no forma societària.
Aquesta és una definició molt genèrica en la que entren tot tipus d’ens, sense
delimitar amb més precisió quin tipus d’activitats societàries es volen incentivar.
Caldria ajustar més aquesta definició per tal que reculli la realitat de les
empreses petites i mitjanes amb veritable caràcter familiar.
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 Definició del tipus d’activitats a incentivar. El legislador no ha tingut en compte
discriminar per tipus d’activitats per tal d’incentivar les que tinguin major interès
social o bé en funció de les seves perspectives de futur o productivitat. L’única
referència és que l’entitat desenvolupi una “activitat econòmica”. D’aquesta
forma es descarta aquelles entitats que tinguin com activitat principal la gestió
d’un patrimoni mobiliari o immobiliari. Per al còmput s’exclouen una sèrie de
valors entre els que hi ha, al mateix temps, la participació en altres entitats (amb
el cinc per cent de dret de vot) o que puguin acomplir els requisits de l’exempció.
Aquest mecanisme, entenem, obre la porta a les empreses holding. És discutible
i de dubtosa compatibilitat amb el concepte d’empresa familiar, permetre la
bonificació d’empreses holding i fer-ho, a més, només amb el reduït percentatge
de participació del cinc per cent. Aquesta és una via que, a banda d’introduir
foscor en aquest benefici fiscal, permet l’enginyeria empresarial per tal d’eludir el
pagament d’impostos.
 D’altra banda, es permet que una empresa de mera tinença de béns
immobiliaris pugui quedar exempta en l’impost sobre successions i donacions
del patrimoni si acredita una persona contractada a jornada completa i un local
exclusivament destinat a aquesta activitat. En l’impost sobre el patrimoni, no es
requereix ni tant sols l’existència d’un local per tal de gaudir de l’exempció.
Tenint en compte el desastre que ens ha portat el mercat immobiliari en aquest
país, creiem que caldria ser molt més cursos a l’hora de dissenyar incentius
fiscals al mercat immobiliari per tal de garantir que, efectivament, s’orienta
l’activitat cap a una finalitat social. Cal tenir en compte que aquest benefici fiscal
no ha patit cap variació ni ajust des d’abans de la crisi immobiliària. Seria oportú,
doncs, de revisar les condicions per tal de gaudir de la bonificació fiscal, tant en
l’impost sobre el patrimoni com en l’impost sobre successions i donacions per
tal d’introduir l’obligatorietat de destinar determinat percentatge dels immobles
bonificats a lloguer social.
 Percentatge de participació en el capital. El fet que una persona posseeixi el
cinc per cent de les participacions d’una entitat en la qual desenvolupa funcions
de direcció les lleis de l’impost sobre successions i donacions i sobre el
patrimoni ja la consideren una empresa familiar (20 per cent quan es tracta d’un
grup de parentiu). Segurament caldria ajustar amb més precisió de quin tipus
d’empreses parlem i augmentar el requisit de percentatge de participació per tal
d’incloure únicament aquelles empreses que estan sota el control efectiu d’una
determinada família. Addicionalment, convindria establir uns llindars de
dimensió empresarial, establint percentatges de reducció o exempció diferents
en funció del tipus d’entitat, de la seva dimensió, del sector on opera, del nivell de
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“familiaritat”, de la capacitat de crear ocupació, o d’altres factors que garanteixin
l’orientació cap a finalitats d’interès social.
 Import de la bonificació. En l’impost sobre el patrimoni es contempla l’exempció
total amb la qual cosa no es tributa res per aquest impost. En canvi, en l’impost
sobre successions i donacions s’atorga una reducció del 95 per cent del valor de
les participacions (o de l’activitat empresarial o professional) en la base
imposable. Per tant, en aquest segon cas es tributa encara que sigui per un cinc
per cent del seu valor. En no existir cap estudi que justifiqui la mesura ni cap
informe sobre l’avaluació d’impacte, ni estudi de cost-benefici, no hi ha forma de
valorar l’oportunitat d’aquestes mesures ni per què es va triar aquests
instruments de beneficis fiscals (exempció en patrimoni i reducció del 95 per
cent del valor en la base imposable de l’impost sobre successions i donacions).
Creiem que caldria eliminar l’exempció en el cas de l’impost sobre el patrimoni i
valorar, en ambdós impostos, altres alternatives de reducció (reducció
esglaonada) i sotmeses a altres condicionants com la creació d’ocupació, la
contribució a l’habitatge social, la inversió en R+D, o qualsevol altra finalitat que
de forma clara tingui una finalitat social. En cas contrari, s’hauria de suprimir
aquest benefici fiscal que incideix de forma molt negativa en la progressivitat
d’aquests impostos i que, alhora beneficia més a aquells contribuents que
potencialment presenten una base imposable més elevada.

L’IMPOST SOBRE EL PATRIMONI
No es diu res de la finalitat pretesa amb l’exempció en l’impost sobre el patrimoni. Per la
resta de consideracions, i atès que es tracta d’un benefici fiscal sobre el mateix objecte
que l’analitzat en l’impost de successions i donacions, ens remetem a les conclusions
anteriors. En aquest cas, però, el benefici fiscal no és una reducció de la base sinó una
exempció total de l’impost. Aquesta diferència en l’instrument del benefici fiscal entre
un i altre impost no queda justificada en cap moment.

L’IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES
 Efecte regressiu dels beneficis fiscals a l’IRPF. En termes generals hem
observat que segons les dades disponibles les persones que més es beneficien
de les deduccions, reduccions i resta de beneficis fiscals a l’IRPF són aquelles
amb uns rendiments econòmics elevats.
 Beneficis fiscals i polítiques socials. Fer polítiques socials a través de la política
d’ingressos a través dels beneficis fiscals sembla poc adient per vàries raons:
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Tal i com hem apuntat, se’n beneficien en major grau els grups de
contribuents amb rendes més elevades, per tant amb menys necessitats
econòmiques.



La falta de transparència i definició d’objectius de les polítiques així com
l’absència de seguiment i avaluació fa impossible observar-ne l’efectivitat.



D’altra banda, un gruix importantíssim de persones amb ingressos baixos
no obligades a efectuar la declaració de la renda no es poden beneficiar
d’aquests beneficis. Aquests beneficis acaben repercutint sobre les rendes
mitjanes i sobretot les altes, deixant de banda el gruix de població que
presenta més necessitats de percebre les polítiques socials.

 Obrir debat sobre els beneficis fiscals més regressius i sense avaluació. És
pels motius abans esmentats, que des de la Plataforma per una fiscalitat justa
apostem per obrir un debat social sobre l’adequació de l’existència de
determinats beneficis fiscals.
 Reinversió en polítiques socials de despesa. Alhora apostem per unes
administracions públiques que facin política social des de les polítiques de
despesa, ja que és des d’aquesta vessant que poden tenir un major control i
seguiment dels recursos, sempre escassos.
En aquest sentit proposem reinvertir l’augment d’ingressos que es derivarien de
l’eliminació i/o modificació de determinats beneficis fiscals, en les polítiques
socials de despesa, com són les pensions, l’habitatge o polítiques familiars i
atenció a la dependència, assegurant així que són les capes de població de
rendes mitjanes i baixes les que més es beneficien d’aquestes polítiques.

L’IMPOST SOBRE SOCIETATS
A la vista dels beneficis fiscals analitzats en l’impost sobre societats proposem les
següents mesures:
 En el seu establiment a priori una millor justificació vinculada a l’impacte que té
en la capacitat econòmica. Denunciem que no pot ser que el 63% dels beneficis
fiscals no consti vinculat a cap mena de política pública concreta per justificarne el seu benefici i això fa que les raons del seu establiment siguin difícilment
justificables amb criteris d’interès públic.
 Demanem una eliminació del regim fiscal especial per a les SOCIMI i les SICAV
atès el seu caràcter especulatiu. En el cas de les SOCIMI alhora per l’actual
conflicte que genera en relació amb el dret a l’habitatge.
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Cal recordar que mentre tots els beneficis fiscals, segons la memòria de 2017,
van a la baixa, tan sols augmenten i en un 173% els beneficis fiscals per
l’aplicació de tipus reduïts per a les societats d’inversió.
Sobre el control a posteriori:
 Demanem un anàlisis del l’impacte del benefici fiscal en funció de la mida i el
tipus de societat per detectar aquelles fugues que permeten a les grans
corporacions eludir més fàcilment el pagament d’impostos.
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Prèvia
1. Identificació objectiu

2. Valoració quantitativa

3. Control de
proporcionalitat
- Suport constitucional

ISD
S’indica quin és l’objectiu
però no hi ha cap avaluació
de les conseqüències de no
prendre aquesta mesura.

IP
No existeix enlloc la
identificació de l’objectiu
que es persegueix.

IRPF
Excepte en els casos de
tributació conjunta i les
aportacions a sistemes de
previsió social en la resta
de casos, o bé es ventila
l’objectiu amb l’expressió
genèrica de “cohesió
social” o bé no s’identifica
l’objectiu.

El 2017:
Ingressos, 436,6 Meur.
BF, 1.419,5 Meur (325%).
La major part, participacions
entitats.

El 2017:
Ingressos: 517,4 Meur.
BF, 1.792,1 Meur (346%).

El 2017:
Ingressos, 38.264 Meur.
BF, 7.790 Meur (16,9 %).

Feble.

Feble.

Atesa la disparitat de
mesures, trobem la
referència constitucional
en diversos articles: 39,
40, 49 i 50. En qualsevol
cas, la norma de creació
no els invoca en cap cas.
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IS
Potenciar el
finançament propi;
fomentar la I+D+i;
fidelitzar donacions a
entitats de la Llei
49/2002; són objectius
definits en aquests
incentius. En canvi, per
les societats d’inversió
o per saldos negatius
pendents, no s’indica
l’objectiu.
El 2007:
Ingresos: 24.399 Meur.
BF: 2.217,32 Meur
(9,08%).

TOTS
Molt sovint no s’indica
l’objectiu a perseguir. En cap
cas s’estableixen indicadors
per avaluar-lo ni d’avaluació
de nivells d’assoliment. No hi
ha avaluació de les
conseqüències de no prendre
la mesura.

Feble.

No s’aprecia una invocació
clara a objectius
constitucionals que
justifiquin la renúncia als
principis de justícia
tributària.

10.289 Meur a Catalunya.
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Prèvia
-

Idoneïtat
mecanisme

-

Control
conducta/quan
tia

4. Identificació
objectiu

ISD
No es valoren
alternatives.
No es justifica el
mecanisme triat

IP
No es valoren
alternatives.
No es justifica el
mecanisme triat.

IRPF
En alguns casos s’ha optat per la
reducció de la base, de la quota i,
fins i tot, per l’exempció. No es
justifica el perquè de triar un
mecanisme o un altre.

S’estableixen
nombroses condicions
i requisits que
comporten controls
administratius.

S’estableixen
nombroses
condicions i requisits
que comporten
controls
administratius.

Les contrapartides exigides
comporten que es reuneixin
determinades circumstàncies
personals, excepte en el cas
d’habitatge habitual on es
regulen més cauteles.

S’indica quin és
l’objectiu però no hi ha
cap avaluació de les
conseqüències de no
prendre aquesta
mesura.

No existeix enlloc la
identificació de
l’objectiu que es
persegueix.

Excepte en els casos de
tributació conjunta i les
aportacions a sistemes de
previsió social en la resta de
casos, o bé es ventila l’objectiu
amb l’expressió genèrica de
“cohesió social” o bé no
s’identifica l’objectiu.
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IS
Hem vist tres mecanismes:
deducció de la base imposable;
tipus reduïts; i deducció de la
quota.
No es justifica el mecanisme
triat.
Tots els incentius comporten
requisits relativament
complexos.
El resultat pels contribuents són
dispars: molt avantatjós en
societats d’inversió i feble en el
cas de donatius.
Potenciar el finançament propi;
fomentar la I+D+i; fidelitzar
donacions a entitats de la Llei
49/2002; són objectius definits
en aquests incentius. En canvi,
per les societats d’inversió o per
saldos negatius pendents, no
s’indica l’objectiu.

TOTS
No es valoren alternatives.
No es justifica el mecanisme
triat

Cal valorar els costos de control
per part de l’ATC.
Cal valorar els costos
(condicions) que impliquen pels
contribuents en relació al
resultat aconseguit.
Molt sovint no s’indica l’objectiu
a perseguir. En cap cas
s’estableixen indicadors per
avaluar-lo ni l’avaluació de
nivells d’assoliment. No hi ha
avaluació de les conseqüències
de no prendre la mesura.
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Prèvia
5. Valoració
quantitativa

6. Control de
proporcionalitat
- Suport
constitucional

ISD
El 2017:
Ingressos, 436,6 Meur.
BF, 1.419,5 Meur (325%).
La major part,
participacions entitats.

IP
El 2017:
Ingressos: 517,4 Meur.
BF, 1.792,1 Meur (346%).

IRPF
El 2017:
Ingressos, 38.264 Meur.
BF, 7.790 Meur (16,9 %).

IS
El 2007:
Ingresos: 24.399 Meur.
BF: 2.217,32 Meur
(9,08%).

TOTS
10.289 Meur a Catalunya.

Feble.

Feble.

Atesa la disparitat de mesures,
trobem la referència constitucional
en diversos articles: 39, 40, 49 i 50.
En qualsevol cas, la norma de
creació no els invoca en cap cas.
En alguns casos s’ha optat per la
reducció de la base, de la quota i,
fins i tot, per l’exempció. No es
justifica el perquè de triar un
mecanisme o un altre.

Feble.

No s’aprecia una invocació
clara a objectius
constitucionals que
justifiquin la renúncia als
principis de justícia tributària.
No es valoren alternatives.
No es justifica el mecanisme
triat.

-

Idoneïtat
mecanisme

No es valoren
alternatives.
No es justifica el
mecanisme triat.

No es valoren
alternatives.
No es justifica el
mecanisme triat.

-

Control
conducta/quant
ia

S’estableixen nombroses
condicions i requisits
que comporten controls
administratius.

S’estableixen nombroses
condicions i requisits
que comporten controls
administratius.

Les contrapartides exigides
comporten que es reuneixin
determinades circumstàncies
personals, excepte en el cas
d’habitatge habitual on es regulen
més cauteles.
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Hem vist tres
mecanismes: deducció de
la base imposable; tipus
reduïts; i deducció de la
quota.
No es justifica el
mecanisme triat.
Tots els incentius comporten
requisits relativament
complexos.
El resultat pels contribuents
són dispars: molt
avantatjós en societats
d’inversió i feble en el cas
de donatius.

Cal valorar els costos de
control per part de l’ATC.
Cal valorar els costos
(condicions) que impliquen
pels contribuents en relació al
resultat aconseguit.
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Posterior
1. Justícia fiscal

2.

Control
fi/resultat

-

Eficàcia /
Eficiència

ISD
No es disposa de dades per
valorar.
Si les herències que
inclouen accions són les de
bases més elevades
afectaria el principi de
progressivitat.

IP
No es disposa de dades per
valorar.
Si els patrimonis que inclouen
accions són les de bases més
elevades afectaria el principi
de progressivitat.

IRPF
No es disposa de prou
dades per valorar el resultat
exacte, però els resultats
semblen indicar que els
contribuents amb majors
ingressos es beneficien en
major grau dels beneficis
fiscals.

Es requereixen cinc anys de
manteniment de requisits.
No hi ha valoració del
compliment d’objectius ni
de resultats de
comprovació dels requisits.
Manquen dades per valorar.
No existeixen indicadors de
seguiment.
Desconeixem el cost de
comprovació dels requisits.
No existeix valoració
cost/benefici.

No hi ha valoració del
compliment d’objectius ni de
resultats de comprovació dels
requisits.

No hi ha valoració del
compliment d’objectius ni
de resultats de comprovació
dels requisits.

Manquen dades per valorar.
No existeixen indicadors de
seguiment.
Desconeixem el cost de
comprovació dels requisits.
No existeix valoració
cost/benefici.

Manquen dades per valorar.
No existeixen indicadors de
seguiment.
Desconeixem el cost de
comprovació dels requisits.
No existeix valoració
cost/benefici.
Les persones pitjor
remunerades no es
beneficien per no fer
declaració.
La major part de beneficis
fiscals beneficien a rendes
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IS
No es disposa de dades
per valorar.
L’aplicació de tipus
reduïts a societats
d’inversió que, per la
seva dimensió
acreditarien més
capacitat econòmica,
tindria caràcter
regressiu.
No hi ha valoració del
compliment d’objectius
ni de resultats de
comprovació dels
requisits.

TOTS
La introducció de BF
incideixen en el principi de
justícia fiscal en erosionar el
principi de capacitat
econòmica. En algunes
ocasions lesionen, a més, el
principi de progressivitat per
afavorir més a les rendes
altes.

Manquen dades per
valorar.
No existeixen indicadors
de seguiment.
Hi ha indicis que poden
servir com a mers
instruments d’elusió
fiscal.

Manquen dades per valorar.
No existeixen indicadors de
seguiment.
Desconeixem el cost de
comprovació dels requisits.
No existeix valoració
cost/benefici.

No hi ha valoració del
compliment d’objectius ni de
resultats de comprovació
dels requisits.
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Posterior
- Valoració
impacte

-

Valoració
quantitativa

ISD
No disposem d’informació.
No existeixen indicadors.

IP
No disposem d’informació.
No existeixen indicadors.

altes.
IRPF
No disposem d’informació.
No existeixen indicadors.

No es publica la liquidació
al final de l’exercici dels
beneficis fiscals.

No es publica la liquidació al
final de l’exercici dels
beneficis fiscals.

No es publica la liquidació al
final de l’exercici dels
beneficis fiscals.
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IS
No disposem
d’informació.
No existeixen
indicadors.

No es publica la
liquidació al final de
l’exercici dels beneficis
fiscals.

TOTS
No disposem de prou
informació.
En moltes ocasions,
desconeixem quin és
l’objectiu que es pretén
assolir ni quina és la
conducta que es vol
impulsar /evitar.
No existeixen indicadors.
No es publica la liquidació al
final de l’exercici dels
beneficis fiscals.
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