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Impost aplicable a la venda d’obra d’art de particular a galerista

En el supòsit de que un galerista compri una obra d’art a un particular aquesta compravenda no suposarà el pagament d’un IVA sinó el

pagament de l’Impost de Transmissions Patrimonials (I.T.P.).

El I.T.P. és l'impost que s'utilitza en la compravenda d'obres d'art sempre que es donin una sèrie de requisits:

El primer, és que estiguem davant de transmissions oneroses. És a dir, que el galerista pagui al venedor un import dinerari per l’obra.

El segon, és que es tracti d'actes "inter vivos". És a dir, el galerista i el venedor han d’estar vius en el momento que es realitza l’operació de

compravenda de l’obra d’art.
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El tercer i molt important, és que es tracti d'operacions de compravenda que es facin a títol particular. És a dir, que el venedor no es dediqui

habitualment a vendre obres d'art (no és un galerista al seu torn col·leccionista, per exemple) ni pot vendre l’obra a través d'una empresa de

la seva propietat que es dediqui habitualment a vendre obres d'art.

El I.T.P és una imposat incompatible amb l'IVA. Una mateixa operació de compravenda d'obres d'art no pot pagar IVA i I.T.P. alhora ja que

aquests dos impostos no són en absolut amics. Són com les dues cares de la moneda, o et toca cara (IVA) o et toca creu (I.T.P.) però no et

pot tocar cara i creu alhora.

El que paga aquest impost és sempre el comprador de l'obra d’art, és a dir el galerista.

D'altra banda, cal tenir en compte que ens tocarà pagar el I.T.P. per totes les adquisicions realitzades per persones residents a Espanya, tot i

que tinguin lloc físicament a l'estranger.
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El funcionament de l'I.T.P. és molt més senzill que el de l'I.V.A .: s'ha de pagar un % (depèn de cada comunitat autónoma, a Catalunya és el

5%) sobre el preu de venda i ingressar l'import en Hisenda en el termini de 30 dies des que es va produir la transacció.

Al tractar-se d'un impost la recaptació del qual ha estat cedida a les Comunitats Autònomes, l'ingrés haurà de gestionar-se en el

corresponent departament o Conselleria d'Economia i Finances Autonòmic.

Per saber-ne més: https://atc.gencat.cat/es/tributs/itpajd/
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