
REFORMA FISCAL E IMPOST DE PATRIMONI

Com és, a hores d’ara, ben conegut el Consell de Ministres va aprovar els Projectes de Llei de la Reforma del Sistema Tributari 
Espanyol i ja consten publicats en el Butlletí Oficial de les Corts Generals. Previsiblement entrarà en vigor l'any 2015.

La reforma fiscal modifica tot un seguit de normes com la Llei de l'Impost de la Renda, Imposat de Societats, Imposat de No 
Residents, Impostos Especials, Imposat sobre el Valor Afegit i la Llei General Tributària.

Segons el Govern, els objectius  d'aquestes mesures són: impulsar el creixement econòmic i la creació d'ocupació; realitzar una 
rebaixa d'impostos per a tots, especialment per a les rendes mitjanes i baixes; elevar l'equitat, beneficiant especialment a 
famílies i persones amb discapacitat; el foment de l'estalvi a mitjà i llarg termini; la millora de la competitivitat de les empreses 
i un impuls a la lluita contra el frau.

Cap d'aquests objectius és específic per al sector de l'art, la qual cosa és absolutament normal, ja que tampoc s'estableixen 
objectius específics per a altres sectors concrets. No obstant això, existeixen unes regulacions i supressions en la reforma 
fiscal que sí que incideixen negativament al món de l'art:

- La supressió parcial dels coeficients d'abatiment als guanys i pèrdues patrimonials procedents de la transmissió de béns 
adquirits amb anterioritat al 31 de desembre de 1994, la qual cosa suposarà que la venda d'obres d'art d'una certa antiguitat 
en el patrimoni del contribuent pugui tenir un alt cost fiscal.

- L'eliminació de determinades mesures per promoure la conservació i manteniment del nostre patrimoni històric artístic.
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D'altra banda, ens trobem amb la gran decepció que ha suposat no comptar finalment amb una llei pròpia de Mecenatge, 
malgrat els més de dos anys de promeses i anuncis per part del Govern de promulgar una “àmplia i ambiciosa” nova Llei 
del Mecenatge.

En conseqüència, les mesures fiscals que havia de recollir la nova Llei de Mecenatge quedaran teòricament incloses en la 
referida Reforma Fiscal, en la qual, per exemple, la deducció per donatius s'eleva, amb caràcter general, del 25% al 30% en 
l'IRPF i del 35% al 40% en l'Impost de Societats. Percentatges que s'incrementen altres cinc punts si les donacions a una 
mateixa entitat es repeteixen durant tres anys (sempre que, any rere any, l'import sigui igual o superior). I es fixa una 
deducció del 75% per als donatius inferiors a 150 euros.

D'altra banda, fer una última anotació sobre l'Impost de Patrimoni ja que el Govern ha decidit incloure la pròrroga del 
mateix per a l'any 2015

Això es tradueix que la persona amb residència fiscal en alguna Comunitat Autònoma on no existeixi bonificació en 
l'Impost del Patrimoni haurà de declarar i pagar per les obres d'art que tinguin en la seva propietat.

No obstant això, recordem que no totes obres d'art paguen per l'Impost del Patrimoni. Per exemple, les pintures de més de 
100 anys d'antiguitat que valguin menys de 60.000 euros i les pintures de menys de 100 anys d'antiguitat que valguin 
menys de 90.000 euros estan exemptes (no paguen) ni s'han de declarar.

Tampoc les obres d'art de la meva propietat que estiguin incloses en l'Inventari General de Béns Mobles o que hagin estat 
declarades Bé d'Interès Cultural ni les cedides, per exemple, a museus amb determinats requisits.
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