Nou Protocol que modifica el Conveni per evitar la doble
imposició entre Espanya i els Estats Units – Els cànons no
estaran subjectes a retenció en origen (withholding tax)

El passat dia 16 de juliol de 2019 el Senat dels Estats Units va ratificar el Protocol signat entre
Espanya i els EEUU el dia 14 de gener de 2013 per a la modificació del Conveni per evitar la
doble imposició entre ambdós països i que data de l’any 1990.
Entre els importants canvis que s’introdueixen amb aquesta modificació destaca la total
eliminació del gravamen dels cànons amb independència de la seva modalitat. És a dir,
s’eliminen els tipus de retenció en origen (withholding tax) del 5%, 8% o 10% que fins ara
estaven regulats a l’article 12 de l’esmentat Conveni.
D’aquesta manera, i un cop entri en vigor la nova redacció de l’Acord multilateral entre Espanya
i els EEUU, ja no serà obligatori practicar cap retenció, ja sigui a Espanya o als EEUU, en el
moment de retribuir rendes que tinguin la consideració de drets d’autor.
No obstant, i per tal d’aplicar els beneficis del Conveni, seguirà essent imprescindible estar en
possessió del Certificat de residència respectiu així com acreditar que el perceptor de les
rendes, ja sigui espanyol o nord-americà, sigui realment el beneficiari efectiu d’aquelles i que no
tingui un establiment permanent en l’altre país.
Aquest nou Protocol entrarà en vigor als tres mesos des de la data en que Espanya i els EEUU
es comuniquin per conducte diplomàtic el compliment respectiu dels procediments interns
necessaris a cada Estat per a la seva aplicació. Tenint en compte les dates actuals, cal preveure
que l’esmentada entrada en vigor es produeixi a finals d’aquest any 2019 o bé a principis de
l’any vinent.
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