29/12/2009
PRESSUPOSTOS GENERALS DE L’ESTAT ANY 2010
El passat 24 de desembre de 2009 es va publicar en el BOE la Llei 26/2009, de 23 de desembre,
de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2010.
Les modificacions fiscals definitives més importants que introdueix (i que ja us hem comentat en
les darreres circulars) són les següents:
IRPF
Tributació de les rendes de l’estalvi (dividends, interessos, contractes d’assegurances, guanys
derivats de la transmissió d’elements patrimonials)
Pujada del tipus de gravamen del 18% al 19% per als primers 6.000 € i la resta al 21 % a partir
de l’1 de gener de 2010.
IVA
Pujada del tipus general en dos punts (del 16% al 18%) i del tipus reduït en un punt (del 7% al
8%), a partir de l’1 de juliol de 2010. El tipus superreduït es manté al 4%.

IMPOST SOBRE SOCIETATS
S’estableix el següent tipus reduït en els exercicis iniciats els anys 2009, 2010 i 2011 en l’impost
sobre societats per a les empreses amb una plantilla mitja inferior a 25 treballadors i una xifra de
negocis inferior a 5 milions d’euros, que mantinguin ocupació o creïn llocs de treball:
a) base imposable entre 0 i 120.202,41 €: tipus del 20 %
b) resta de base imposable: tipus del 25 %
En l’IRPF, s’estableix una mesura equivalent per als autònoms, consistent en una reducció del 20
% del rendiment net declarat.

RETENCIONS D’ARRENDAMENT/SUBARRENDAMENT D’IMMOBLES
S’eleva el percentatge de retenció del 18% al 19% a partir d’1 de gener de 2010.

RETENCIONS RENDIMENTS CAPITAL MOBILIARI
ARRENDAMENT/SUBARRENDAMENT BÉNS MOBLES I NEGOCIS
S’eleva el percentatge de retenció del 18% al 19% a partir d’1 de gener de 2010.

1

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
Per l’any 2010 els valors cadastrals s’actualitzaran per l’aplicació d’un coeficient de 1,01.

INTERÈS LEGAL – INTERÈS DE DEMORA ANY 2010
Interès legal: 4 %
Interès de demora: 5 %
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