COMUNICACIÓ 15/2015
Estudi d’assumptes jurídics, mercantils, comptables, tributaris i laborals.

17/11/2015
IAE – VARIACIÓ ELEMENTS TRIBUTARIS
Si teniu obligació al pagament de l’impost sobre activitats econòmiques (IAE) seria interessant
revisar si hi ha hagut variacions en algun dels elements tributaris que afecten la quota a pagar del
vostre epígraf, com podrien ser: potencia instal·lada, superfície del local, valors cadastrals dels
immobles llogats, etc.
Si aquestes variacions representen un augment o disminució superior al 20 % s’han de comunicar
a l’Agència Estatal d’Administració Tributària abans de final d’any per tal que es tinguin en
compte en la quota a pagar el proper any.
En el cas que hi hagi una variació inferior al 20 %, la comunicació és voluntària, però si es tracta
d’una variació negativa pot representar una disminució de la quota a ingressar en el proper
exercici i per tant pot ser interessant comunicar aquesta variació a l’Agència Estatal
d’Administració Tributària.
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