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13/12/2010
REIAL DECRET-LLEI 13/2010 - ACTUACIONS EN L’ÀMBIT FISCAL
El Reial Decret Llei 13/2010, de 3 de desembre, d’actuacions en l’àmbit fiscal, laboral i
liberalitzadores per fomentar la inversió i la creació d’ocupació, publicat en el BOE el passat
03/12/2010, i en vigor des del mateix 03/12/2010, ha introduït les següents novetats tributàries:
IMPOST SOBRE SOCIETATS
ENTITATS DE REDUIDA DIMENSIÓ – 10 MILIONS XIFRA DE NEGOCI
Amb efectes pels períodes impositius que s’iniciïn a partir de 01/01/2011, s’eleva de 8 a 10 milions
d’euros l’import net de la xifra de negocis per poder-se acollir al règim especial de les entitats de
reduïda dimensió. Atenció.- L’import net de la xifra de negocis haurà de ser inferior a 10
milions d’euros.
Així mateix, encara que s’arribi als 10 milions d’euros d’import net de la xifra de negocis, les
entitats podran seguir gaudint dels beneficis del règim especial durant els 3 períodes impositius
immediats i següents en el que s’arribi als 10 milions d’euros, sempre que en el període impositiu
en qüestió i els 2 anteriors s’haguessin complert les condicions per ser considerades de reduïda
dimensió.
ENTITATS DE REDUIDA DIMENSIÓ – TIPUS IMPOSITIU
Amb efectes pels períodes impositius que s’iniciïn a partir de 01/01/2011, s’augmenta de
120.202,41 € a 300.000 € la base imposable de les entitats de reduïda dimensió que es grava amb
el tipus reduït del 25 %. Atenció.- A partir de 300.001 € de base imposable, el tipus és del 30 %.
MICROEMPRESES – TIPUS IMPOSITIU (Atenció.- Hi ha d’haver manteniment o creació
de llocs de treball).
Les entitats que ens els períodes impositius iniciats en els anys 2009, 2010 i 2011, hagin tingut un
import net de la xifra de negocis inferior a 5 milions d’euros i una plantilla mitja inferior a 25
treballadors, tributaran d’acord amb la següent escala:
a) Fins a 120.202,41 € de base imposable: 20 %.
b) 120.202,42 € en endavant: 25 %.
En els períodes impositius iniciats l’any 2011, el tipus del 20 % s’aplicarà sobre la base imposable
de fins a 300.000 €, i el tipus del 25 %, a partir de 300.001 € de base imposable.
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DOCUMENTACIÓ OPERACIONS VINCULADES
Amb efectes pels períodes impositius que s’iniciïn a partir de 01/01/2011, la documentació de les
operacions vinculades no serà exigible a les empreses de reduïda dimensió (xifra de negocis en el
període impositiu inferior als 10 milions d’euros) sempre que el total de les operacions vinculades
en el mencionat període no superin l’import conjunt de 100.000 € de valor de mercat.
LLIBERTAT D’AMORTITZACIÓ
S’amplia en 3 anys, fins a 2015, la llibertat d’amortització per inversions en elements nous de
l’actiu material fix i de les inversions immobiliàries efectes a activitats econòmiques, i s’elimina el
condicionant de manteniment d’ocupació. Atenció.- Per tal que les inversions realitzades els anys
2009 i 2010 es puguin acollir a la llibertat d’amortització, s’ha de mantenir ocupació.

IRPF - LLIBERTAT D’AMORTITZACIÓ
Amb efectes des de 01/01/2011, els contribuents de l’IRPF podran aplicar la llibertat
d’amortització establerta en l’apartat anterior per l’impost sobre societats, amb el límit del
rendiment net positiu de l’activitat econòmica a la que s’afectin els elements patrimonials.

ITPAJD - OPERACIONS SOCIETÀRIES
A partir de 03/12/2010 estan exemptes les següents operacions (abans tributaven a l’1 %):
- Constitucions de societats.
- Ampliacions de capital.
- Aportacions dels socis que no suposin augment de capital.

ALTRES MESURES
- Increment de l’impost sobre les labors del tabac.
- Eliminació de l’obligatorietat del Recurs Cameral Permanent de les Cambres de Comerç.
- Eliminació de publicar actes societaris.

Atenció.- D’acord amb aquestes novetats fiscals, constatem que la tributació de les inversions
importants i les operacions que puguin generar beneficis, és més favorable l’exercici 2011.
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