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Novetats tributàries arrel de l’entrada en vigor del Reial Decret-llei 
35/2020, de 22 de desembre i de la Llei 11/2020, de Pressupostos 

Generals de l’Estat per a l’any 2021 
 
A continuació s’exposen algunes de les principals novetats legislatives de caire tributari que 
s’hauran de tenir en compte tant pel que respecta a l’any 2020 (ja conclòs) com per l’actual any 
2021: 
 

AJORNAMENT DE DEUTES TRIBUTARIS 
 

1. Es permetrà l’ajornament dels deutes tributaris en l’àmbit dels tributs estatals en relació a 
les declaracions-liquidacions i autoliquidacions el termini de presentació de les quals finalitzi 
entre l’1 i el 30 d’abril de 2021 (ambdós inclosos). 
 

2. Dins d’aquests deutes tributaris s’inclouran l’IVA, les retencions i ingressos a compte i els 
pagaments fraccionats de l’Impost sobre Societats. 

 
3. Aquests ajornaments ho seran per un termini màxim de 6 mesos i els interessos de demora 

només seran aplicables a partir del quart mes. 
 

4. Es podran sol·licitar aquests ajornaments sempre que el volum d’operacions de l’any 2020 
no hagi superat l’import de 6.010.121,04 euros. 

 
5. L’import dels deutes totals a ajornar no podrà superar, per a tots els conceptes esmentats 

en el punt 2 anterior, l’import de 30.000,00 euros sempre i quan no es tingui cap deute 
previ amb l’AEAT. 
 
 

IMPOST SOBRE SOCIETATS 

Deduïbilitat de les pèrdues per deteriorament dels crèdits derivats de les possibles 
insolvències de deutors d’empreses de reduïda dimensió en els períodes impositius que 
s’iniciïn el 2020 i 2021 

Els contribuents de l’Impost sobre Societats que tinguin la consideració d’entitat de reduïda 
dimensió podran deduir, en els períodes impositius que s’iniciïn l’any 2020 i l’any 2021, les 
pèrdues per deteriorament dels crèdits derivats de les possibles insolvències de deutors quan 
en el moment del meritament de l’Impost el termini que hagi transcorregut des del venciment 
de la obligació sigui de tres mesos (en comptes dels sis mesos de còmput general). 

Exempció sobre dividends i rendes derivades de la transmissió de valors representatius dels 
Fons propis d’entitats residents i no residents 

Amb efectes pels períodes que s’iniciïn a partir de l’1 de gener de 2021 es modifica l’exempció 
sobre dividends i rendes derivades de la transmissió de valors representatius dels fons propis 
d’entitats residents i no residents, establint-se que estaran exempts els dividends o 
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participacions en beneficis d’entitats, quan es compleixi el requisit de que el percentatge de 
participació, directe o indirecte, en el capital o en els fons propis de l’entitat sigui, al menys del 
5%, eliminant el requisit alternatiu de què el valor d’adquisició de la participació sigui superior 
a 20 milions d’euros. 

 L’import que resultarà exempt serà del 95% del dividend o renda. Les despeses de 
gestió referides a les esmentades participacions no seran deduïbles del benefici 
imposable del contribuent, fixant-se que la seva quantia sigui del 5% del dividend o 
renda positiva obtinguda. 

Aquesta limitació no s’aplicarà a empreses que tinguin un Import Net de la Xifra de 
Negocis inferior a 40 milions d’euros i que no formin part d’un grup mercantil, durant 
un període limitat a tres anys, quan procedeixin d’una filial, resident o no a territori 
espanyol, constituïda amb posterioritat a l’1 de gener de 2021. 

 Es modifica la regulació que estableix que no s’integraran a la base imposable els 
dividends o participacions en beneficis en la part que correspongui a la renda positiva 
que hagi estat inclosa a la base imposable, incorporant-se, que a aquests efectes, 
l’import dels dividends o participacions en beneficis es reduirà en un 5% en concepte de 
despeses de gestió referides a dites participacions, a menys que concorrin les 
circumstàncies establertes a l’apartat 11 de l’article 21 d’aquesta Llei.  
 

 D’altra banda, es modifica la regulació que estableix que per calcular la renda derivada 
de la transmissió de la participació, directe o indirecte, el valor d’adquisició 
s’incrementarà en l’import dels beneficis socials que, sense efectiva distribució, es 
corresponguin amb rendes que haguessin estat imputades als socis com rendes de les 
seves accions o participacions en el període de temps transcorregut entre la seva 
adquisició i transmissió incorporant-se, a aquest efectes, que l’import dels beneficis 
socials a que es refereix aquest apartat es reduirà en un 5% en concepte de despeses 
de gestió referides a dites participacions. 
 

 Es regula el règim transitori de tributació de les participacions amb un valor d’adquisició 
superior a 20 milions.  
 

Doble imposició econòmica internacional: dividends i participacions en beneficis 

Amb efectes pels períodes impositius que s’iniciïn a partir de l’1 de gener de 2021 en relació 
amb la deducció per evitar la doble imposició econòmica internacional: dividends i 
participacions en beneficis: 

 A la regulació que conté la LIS, a on s’estableix com a requisit per a l’aplicació d’aquesta 
deducció que la participació directe o indirecte en el capital de l’entitat no resident sigui, 
al menys, el 5%, s’elimina el requisit alternatiu de què el valor d’adquisició de la 
participació sigui superior a 20 milions d’euros.  
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 D’altra banda, s’afegeix que, per a calcular la quota íntegra els dividends o participacions 
en els beneficis es reduiran en un 5% en concepte de despeses de gestió referides a 
dites participacions. Aquesta reducció no es practicarà en el cas de què els dividends o 
participacions en els beneficis en els que concorrin les circumstàncies establertes a 
l’apartat 11 de l’article 21 d’aquesta Llei. L’excés respecte d’aquest límit no tindrà la 
consideració de despesa fiscalment deduïble, sens perjudici de lo establert en l’apartat 
2 de l’article 31 de la Llei.  
 

 S’incorpora un paràgraf segon que estableix que no seran objecte d’eliminació els 
imports que hagin d’integrar-se a les bases imposables individuals per aplicació de lo 
establert en l’apartat 10 de l’article 21 d’aquesta Llei.  
 
 
 

IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES 

Nova escala general aplicable: 

Amb efectes des de l’1 de gener de 2021, es modifica l’escala que s’aplica a la part de la base 
liquidable general per a determinar la quota íntegra estatal afegint-se un nou tram a la part de 
la base liquidable que excedeixi de 300.000 euros al que se li aplicarà un tipus del 24,50%. 

Base liquidable 
 

Fins euros 

Quota íntegra 
 

Euros 

Resta base liquidable 
 

Fins euros 

Tipus aplicable 
 

Percentatge 

0,00 0.00 12.450,00 9,50 

12.450,00 1.182,75 7.750,00 12,00 

20.200,00 2.112,75 15.000,00 15,00 

35.200,00 4.362,75 24.800,00 18,50 

60.000,00 8.950,75 240.000,00 22,50 

300.000,00 62.950,75 En endavant 24,50 

 

Tipus de gravamen de l’estalvi a l’IRPF: 

Amb efectes des de l’1 de gener de 2021, es modifica l’escala que s’aplica a la part de base 
liquidable de l’estalvi per a determinar la quota íntegra estatal afegint-se un nou tram a la part 
de la base liquidable de l’estalvi que excedeixi de 200.000 euros al que se li aplicarà un tipus 
del 13,00%. 

La nova escala aplicable a la base liquidable de l’estalvi és la següent:  
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Base liquidable de 
l’estalvi 

 
Fins euros 

Quota íntegra 
 

Euros 

Resta base liquidable 
de l’estalvi 

 
Fins euros 

Tipus 
aplicable 

0 0 6.000 9,5 

6.000,00 570 44.000 10,5 

50.000,00 5.190 150.000 11,5 

200.000,00 22.440 En endavant 13,00 

Així mateix, també es modifica en els mateixos termes assenyalats l’escala aplicable a la base 
liquidable de l’estalvi per a determinar la quota íntegra autonòmica.  

Escala de retencions i ingressos a compte aplicables a perceptors de rendes del treball:  

Amb efectes des de l’1 de gener de 2021 es modifica l’escala aplicable per a determinar el 
percentatge de retenció que procedeixi practicar sobre els rendiments del treball derivats de 
relacions laborals o estatutàries i de pensions i havers passius. S’afegeix un nou tram a la part 
de la base per a calcular el tipus de retenció que excedeixi de 300.000 euros al que se li aplicarà 
un tipus del 47,00%. 

Així, l’escala d’aplicació per a determinar el tipus de retenció serà la següent:  

Base per a calcular el tipus 
de retenció 

 
Fins euros 

Quota de 
retenció 

 
Euros 

Resta base per a calcular el 
tipus de retenció 

 
Fins euros 

Tipus 
aplicable 

 
Percentatge 

0,00 0,00 12.450,00 19,00 

12.450,00 2.365,50 7.750,00 24,00 

20.200,00 4.225,50 15.000,00 30,00 

35.200,00 8.725,50 24.800,00 37,00 

60.000,00 17.901,50 240.000,00 45,00 

300.000,00 125.901,50 En endavant 47,00 

 

IMPOST SOBRE EL PATRIMONI 

Amb efectes des de l’1 de gener de 2021 es modifica l’escala que s’aplica a la part de base 
liquidable de l’Impost de tal manera que el tipus aplicable a l’últim tram passa a ser el 3,5% 
(abans era el 2,5%). 

Per tant, la nova escala aplicable és la següent:  
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Base liquidable 
 

Fins euros 

Quota 
 

Euros 

Resta base liquidable 
 

Fins euros 

Tipus aplicable 
 

Percentatge 

0,00 0,00 167.129,45 0,2 

167.129,45 334,26 167.123,43 0,3 

334.252,88 835,63 334.246,87 0,5 

668.499,75 2.506,86 668.499,76 0,9 

1.336.999,51 8.523,36 1.336.999,50 1,3 

2.673.999,01 25.904,35 2.673.999,02 1,7 

5.347.998,03 71.362,33 5.347.998,03 2,1 

10.695.996,06 183.670,29 En endavant 3,5 

A més a més, es restableix el caràcter indefinit de l’Impost sobre el Patrimoni i així s’evita haver 
de prorrogar anualment la seva aplicació. 
 
 
 
Barcelona, a 15 de gener de 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Texts íntegres publicats al BOE: 
 
Real Decreto-ley 35/2020, de 22 de diciembre, de medidas urgentes de apoyo al sector turístico, la 
hostelería y el comercio y en materia tributaria: 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-16823 
 
Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021: 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-17339 


