
IMPOST SOBRE ELS ACTIUS NO PRODUCTIUS DE LES PERSONES JURÍDIQUES

El passat 17 de maig va entrar en vigor el Decret Llei 8/2019, de 14 de maig, de modificaicó de la Llei 6/2017, del 9 de maig, de l’impost 
sobre els actius no productius de les persones jurídiques.

L’impost, pioner a Espanya, i només aplicable en el territori de Catalunya, grava determinats béns no productius (és a dir, no associats a 
l’activitat econòmica propia de l’empresa/societat) i alguns drets que recauen sobre aquests béns, que tenen com a titular les empreses 
però que en realitat s’utilitzen per a activitats particulars (dels socis, partíceps o familiars). 

Els béns als que es refereix són: Objectes d’art i antiguitats amb un valor superior al que estableix la Llei de Patrimoni Històric, bèns 
immobles (habitage habitual, segones residències, etc), cotxes i vehicles de motor amb una potència igual o superior a dos-cents cavalls, 
embarcacions de lleure (vaixells, iots, etc), aeronaus (avions privats, helicòpters, etc) i joies. 

Queden, no obstant, exclosos de tributació els béns immobles de les fundacions, organitzacions no governamentals, i en general, de les 
entitats sense ànim de lucre, sempre que es destinin de forma exclusiva a les seves finalitats pròpies no lucratives.

Aquest impost, pel qual han de tributar només les societats, té una finalitat extrafiscal perquè persegueix incentivar que s’adeqüi la 
titularitat jurídica dels béns no productius a la seva titularitat real. D’aquesta manera, es vol aconseguir una redistribució de la renda i, al 
mateix temps, lluitar contra el frau fiscal, ja que s’evitaran pràctiques d’elusió fiscal com és el fet d’incorporar patrimoni personal a 
estructures societàries.
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La base imposable de l’impost sobre els actius no productius estarà constituïda per la suma dels valors corresponents a tots els 
actius no productius. Els actius, en relació a les obres d’art i antiguitats, es valoraran pel valor de mercat a data de meritació de 
l’impost. 

I el tipus impositiu aplicable a pagar serà entre el 0,2% i el 2,75% segons l’escala que consta a la LLei.

L'import de l'impost sobre els actius no productius es merita l'1 de gener de cada any.

Per últim informar que, els contribuents estan obligats a presentar l'autoliquidació de l'impost sobre actius no productius i a 
efectuar-ne l'ingrés corresponent entre els dies 1 i 30 del mes de juny següent a la data de meritació. Però, l'autoliquidació 
corresponent als anys 2017, 2018 i 2019 s'ha de presentar i ingressar entre l'1 d'octubre i el 30 de novembre de 2019.

La presentació de l'autoliquidació s'ha de realitzar per via telemàtica, a la seu electrònica de l'Agència Tributària de Catalunya. 
L'ingrés s'ha d'efectuar per alguna de les formes habilitades per l'Agència Tributària de Catalunya.
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