
NOU IMPOST A LES OBRES D’ART

Abans d’estiu el Parlament de Catalunya va aprobar una nova Llei que afecta a les obres d’art. Es tracta de la Llei 6/2017 de l’Impost 
sobre actius no productius de les persones jurídiques que només és aplicable a Catalunya. 

El que es preten amb aquesta Llei, segons el seu Preàmbul, és reduir les pràctiques actuals d’evasió i elusió fiscal que consisteixen en 
utilitzar societats mercantils -empreses com societats limitades o societats anònimes- per traslladar a les mateixes patrimoni personal 
amb la finalitat de que no es sapiga qui és el veritable titular i, per tant, no tributar adequadament pel mateix.

Aquest impost es meritarà el dia 1 de gener de cada any, tot i que encara no s’ha aprovat el model d’autoliquidació i la previsió és que 
aquesta aprovació no es produexi fins al 2018, que és quan es realitzarà la primera liquidació de l’impost.

A efectes d’aquest nou impost, es consideren actius no productius el següents actius sempre que estiguin ubicats a Catalunya i que 
estiguen en mans de societats: els béns immobles, els vehicles a motor amb una potència igual o superior a dos-cents cavalls, les 
embarcacions de lleure, les aeronaus, les joies i  també els objectes d’art i antigüitats amb un valor superior al fixat a la Llei de Patrimoni 
Històric.

Seria, per exemple, el cas típic, el del col·leccionista d’art que compra les peces de la seva col·lecció per mitjà d’una societat.
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L’escala de gravamen va des del 0,210% al 2,750% i només es lliuraran de pagar-ho les societats que puguin acreditar que els actius 
esmentats són productius i afectes a una activitat empresarial. 

Evidentment, en el cas d’obres d’art i antigüitats serà molt difícil poder acreditar la productivitat i l’afectació de les mateixes a 
l’activitat empresarial per la qual cosa els col·leccionistes que tinguin la seva col·lecció d’art dintre d’una societat, el més segur és 
que hauran de pagar aquest impost.
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