
 

 

BREU RESUM DE LA REFORMA FISCAL 2015/2016 
 
AFECTACIONS AL IRPF 
 
Modificacions en les retencions en IRPF: 
1. A partir de 2015 el tipus de retenció a practicar sobre Rendiments per arrendament de locals de 
negoci serà del 20%, en lloc del 21%. Igualment aquest tipus de retenció s'aplicarà als Rendiments del 
capital mobiliari, guanys patrimonials, Fons d'Inversió, etc. 
2. Ingressos inferiors a 12.000 no tindran obligació de presentar declaració (deixaran de tributar) per 
l'IRPF. S'estableixen cinc trams en l'IRPF (abans 7), reduint escales de tributació. Això provocarà una 
reducció de les retencions en nòmines. El tipus màxim de gravamen es redueix: 
• Any 2015 baixa del 52% al 47% 
• Any 2016 baixa del 47% al 45% 
 
Modificacions en la tributació de l'estalvi: 
1. Reducció tipus impositius base imposable de l'estalvi. 
2. Totes les plusvàlues s'integraran en la base de l'estalvi, amb independència del període de generació. 
3. Supressió de l'exempció per dividends (1.500 euros). 
 
Modificacions en la tributació dels lloguers: 
1. Modificació en el lloguer d'habitatges: S'elimina la reducció del 100% per contractes concertats amb 
llogaters que reunien característiques especials. 
 
Modificacions en la tributació de la tributació d'Activitats Econòmiques: 
1. Modificació del règim d'estimació objectiva (mòduls) a patir de 2016.01.01. 
 
Més tributació de les variacions patrimonials: 
1. En la transmissió d'immobles s'eliminen els coeficients de correcció monetària. Es mantenen els 
coeficients d'abatiment limitats a operacions de fins a 400.000 euros. 
2. Exempció de les plusvàlues per a majors de 65 anys si el seu destí és la constitució d'una renda 
vitalícia que complementa la pensió (qualsevol bé del seu patrimoni), amb un límit màxim de 240.000 
euros. 
 
Modificacions en les deduccions i reduccions: 
2. Arrendament habitatge habitual: s'elimina la deducció per contractes concertats a partir 01/01/2015. 
3. S'incrementen els mínims personals i familiars i s'inclouen beneficis fiscals per a famílies nombroses i 
persones amb discapacitat (1.200 euros en quota -> similar al pagament per ser mare treballadora). 
 
Altres modificacions rellevants: 
1. Les aportacions i la tributació dels plans de pensions i altres sistemes de previsió social han sofert 
canvis, tant en les aportacions com en el rescat. 
2. Es modifica la tributació de les indemnitzacions per acomiadament establertes en l'Estatut dels 
Treballadors. 
3. L'únic requisit perquè l'arrendament sigui considerat com a activitat econòmica serà el de tenir una 
persona amb contracte laboral ia jornada completa per a l'ordenació de l'activitat. 
 
 
 



 

 

AFECTACIONS AL IS 
 
Modificacions en els tipus impositius: 
1. En l'Impost sobre Societats es rebaixa el tipus de gravamen general. 
• 2015: Es passa del 30% al 28% 
• 2016: Es passa del 28% al 25% 
• Entitats de nova creació es manté el 15%, 1r període amb base imposable positiva i el següent. 
 
AFECTACIONS AL IVA 
 
Modificacions en els tipus impositius de l'IVA: 
1. Es mantenen inalterats els tipus de gravamen en l'IVA. excepte: 
• Alguns productes sanitaris passen del 10% al 21% 
• Flors i plantes vives passen del 21% al 10%. 
2. S'inclou l'exempció educativa als serveis d'atenció a nens durant les hores de menjador escolar o llar 
d'infants fora de l'horari ordinari, amb independència que es realitzi amb mitjans propis del centre 
docent o aliens. 
 
Altres afectacions rellevants: 
1. Es flexibilitza el procediment de modificació de la base imposable, ampliant d'1 a 3 mesos el termini 
per realitzar-la en cas de concurs del deutor, i de 6 mesos a 1 any en el cas de crèdits incobrables per a 
PIMES. 
2. S'amplien els supòsits d'aplicació de la regla d'inversió del subjecte passiu (telèfons mòbils, 
ordinadors portàtils, tauletes digitals, així com la plata i el platí) 


