Nou tipus de retenció del 15% per a la cessió de drets d’autor
quan el cedent no és l’autor de l’obra

El passat dia 29 de Desembre de 2018 es va publicar al Butlletí Oficial de l’Estat el Reial Decretllei 26/2018, de 28 de desembre, pel que s’aproven mesures d’urgència sobre la creació artística
i la cinematografia.
Entre aquestes mesures, la més destacada que afecta al món editorial fa referència al tipus de
retenció aplicable als rendiments de capital mobiliari procedents de la propietat intel·lectual
quan el contribuent no sigui l’autor.
Concretament, per aquest tipus de rendiments i des del dia 1 de gener de 2019 s’estableix que
el tipus de retenció aplicable és del 15% en comptes del 19% que s’ha aplicat fins el 31 de
desembre de 2018.
És important tenir en compte que aquest nou tipus de retenció només és aplicable quan el
cedent no és l’autor de l’obra. Així doncs, en cas de que sigui l’autor qui cedeix la seva obra, el
benefici no tindrà la consideració de rendiment de capital mobiliari i s’hauria de determinar si
es tracta d’un rendiment del treball o bé d’un rendiment d’activitat econòmica.
Es recorda que la retenció ha de ser practicada pel pagador dels rendiments de capital mobiliari
i aquesta ha de ser ingressada mitjançant el Model 123 que, a la seva vegada, obliga a la
presentació d’un resum anual (Model 193).
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