Entrada en vigor (27/11/2019) del 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)

Com ja vam avançar el passat dia 24 de Juliol d’aquest mateix any, el Senat dels Estats Units
va ratificar, en data 16 de juliol de 2019, el Protocol signat entre Espanya i els EEUU l’any
2013 i que ha de modificar l’actual Conveni per evitar la doble imposició entre ambdós
països en vigor des de l’any 1990.
Doncs bé, avui mateix s’ha publicat al Butlletí Oficial de l’Estat l’esmentat Protocol així com
s’ha establert que la seva entrada en vigor es produirà a partir del proper dia 27 de
Novembre de 2019 (https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/23/pdfs/BOE-A-201915166.pdf).
Recordem que, entre d’altres importants modificacions que s’han inclòs en el Protocol,
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.
Es torna a fer esment que, 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.

Barcelona, a 23 d’Octubre de 2019
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