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CONSULTORI FISCAL

LECTURES

Finances, el moment
d’agafar les regnes

valor de 8 bilions de dòlars i
quan agafes la facturació de
les 10 principals companyies
del món i la suma dona una
xifra que és més gran que el
PIB del Regne Unit, entens
que Trump va guanyar perquè li va venir bé al poder
econòmic, com ara amb Biden. Aleshores, penso que el
tarannà canviarà. Però en la
pràctica, poques coses més.

EL LLIBRE

‘Capitalismo 1679-2065’
Santiago Niño-Becerra
ARIEL 20,90 €

IRPF: REDUCCIÓ DE
CAPITAL SOCIAL

INVIERTE EN TI
Natalia de Santiago
PLANETA
18,90€

Com tributa a l’IRPF
la reducció de
capital amb
devolució d’aportacions?

On posar els diners aquest
any és una de les inquietuds
dels petits estalviadors amb
ganes d’obtenir algun rendiment del seu capital. En un
moment en què els productes
financers tradicionals no estan a l’altura de les expectatives, potser cal canviar de
procediment i passar a l’acció. El llibre de Natalia de
Santiago pot ser un bon principi perquè ajuda a aclarir
conceptes del món financer
que no tothom sap. També és
un bon aliat per relativitzar
idees força arrelades sobre les
bondats i maldats de termes
com endeutament, interessos i plusvàlua. Natalia de
Santiago és enginyera, però

En cas que es realitzi una reducció de capital amb devolució de participacions als socis,
persones físiques, afectarà
l’IRPF. Si els fons propis retornats al soci (excepte les reserves indisponibles) superen el
valor d’adquisició de la participació, l’import de l’excés del
cost de la participació que percebi es considera rendiment
del capital mobiliari, s’entén
que les quantitats que el soci
percep són les reserves no repartides que s’han generat des
que va adquirir la participació,
i tributa per elles com si fossin
un dividend. Encara que els
socis hagin de tributar en IRPF
per les quantitats percebudes,

les financers han estat la seva
passió des de ben petita i s’hi
ha acabat dedicant professionalment des de l’emprenedoria i des de la divulgació.
L’humor és una altra de les
claus del llibre.
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ditorial: ‘Capitalismo 1679-2065’. ARXIU / JOSEP LOSADA

l’empresa pagadora no queda
obligada a practicar retenció
(com sí que ocorre si distribueixen dividends). Ara bé,
s’ha de comunicar a l’AEAT
mitjançant el model informatiu 198, de declaració anual
d’operacions amb actius financers i altres valors mobiliaris, que es presenta el gener de cada any. Hisenda
compararà aquesta informació amb el que els socis declarin en el seu IRPF, per la qual
cosa podrà controlar la correcta tributació d’aquestes
operacions. Els notaris que
intervenen en aquestes operacions també estan obligats
a presentar el model 198 a
l’AEAT i a informar de la data
de la seva realització.

ORIOL SEGURA-ILLA SERRA
SEGURA-ILLA ASSESSORS, SL
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La integració dels
discapacitats

ELS CANVIS FISCALS
PER AL NOU ANY
Quins canvis fiscals
es preveuen per al
2021?

TULLIDOS, AUSTERIDAD
Y DEMONIZACIÓN DE
LAS PERSONAS
Frances Ryan
CAPITÁN SWING
17,57 €

A finals del 2018 es van retallar més de 28.000 milions de
lliures com a resultat de les
polítiques del govern britànic sobre seguretat social,
habitatge, ocupació i atenció
mèdica, concretament adreçades als discapacitats. En
l’era de l’austeritat, aquest
col·lectiu és el més afectat i
són gairebé 4 milions al Regne Unit. Això se suma a una
situació en què la meitat dels
pobres són discapacitats o viuen amb una persona discapacitada. L’autora explica la
història de les persones més
afectades per aquest règim
devastador, que han estat si-
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lenciades amb massa freqüència, com ara un home
tetraplègic que es veu obligat
a gatejar per les escales de casa seva perquè el seu Ajuntament no li ha proporcionat
un habitatge digne.

Després d’uns anys amb relativa calma fiscal, començarem el 2021 amb força canvis i
novetats. Les més rellevants
són les següents: en l’impost
sobre societats destaca que
l’exempció del 100% en el repartiment de dividends o
plusvàlues generades per la
transmissió de participacions/accions (sempre que es
compleixin els requisits corresponents i sigui aplicable)
passarà a ser del 95%.
En l’IRPF, s’incrementa 2
punts el tipus impositiu de la
base general a partir de
300.000 euros, arribant a
un tipus marginal del 50%;
s’incrementa 3 punts el tipus
impositiu aplicable a les rendes de l’estalvi (dividends,

guanys patrimonials d’elements patrimonials, interessos, etc.) a partir de 200.000
euros, passant a tributar al tipus del 26%, i amb relació als
plans de pensions individuals
es rebaixa el límit de les aportacions de 8.000 euros a
2.000 euros. El límit de les
aportacions al pla de pensions del cònjuge es redueix
de 2.500 euros a 1.000 euros.
En l’impost sobre el patrimoni s’estableix finalment
com un impost indefinit i
s’incrementa 1 punt el tipus
de gravamen. En l’IVA s’incrementa del 10% al 21% el
tipus impositiu aplicable a les
begudes ensucrades.
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