
 

 

 

Resum del dilluns fiscal sessió dilluns 18 de juny de 2018 

Número d’assistents: 29 

Secretari de Sessió:   Xavier-Aritz Garate Reggi 

 
Piulada:  Cristina Burguera 

1. Es citen dues consultes de la DGT. Tracten de la extinció de condomini. Una afecta a la 
plusvàlua municipal i l’altre a tots els impostos:  CV 1001-2018 de 18 abril i CV 0257-18 
de 6 de febrer. CONSULTA 1001 https://www.aedaf.cat/documents/docs/cv-1001-de-

18.04.2018-plusvalia-municiopal-y-disolucion-indivisos-varios-supuestos.pdf CONSULTA 
0257 https://www.aedaf.cat/documents/docs/cv-0257-6.022018-disolucion-indiviso-con-

dos-inmuebles-ref-a-todos-los-impuestosdoc.pdf  
 

2. Es comenta que hi ha interlocutòria del  TS 10 Maig 2018: Exercici de la activitat 
professional mitjançant una societat professional. ¿Simulació?. AUTO 
https://www.aedaf.cat/documents/docs/auto-ts-10.05.2018-tramite-casacion-para-
calificacion-simulacion-vs-vinculadas.pdf 
 

3. Es comenta les mesures fiscals aprovades pel Govern de la Comunitat Autònoma de 
Madrid pel 2019. 
 

4. I finalment es menciona la sentència del TS de 23 de maig de 218 en relació a la 
comprovació de valors on s’apliquen coeficients com a criteri de revisió i el Tribunal 
determina que aquets sistema no és el correcta. 

 

El Delegat anuncia que les XVIII Jornades Catalanes, es celebraran a Vilafranca del Penedès 
els dies, 27, 28 i 29 de setembre de 2018.

 

IRPF: 

• Un contribuent  té rendiments del treball inferiors a 22.000€. A la meitat del any una 
nova empresa es subroga en la empresa on treballa. Consideració de un sol pagador? 

 

• Es compren acciones pròpies de una empresa familiar (societat en règim de guanys) i 
s’assignen al cònjuge les accions més antigues als efectes de poder gaudir dels 
coeficients abatiment. Algun problema en fer-ho d’aquesta manera? 

 

• En relació al supòsit de la deducció per família nombrosa es comenta els efectes d’una 
eventual caducitat i renovació o no del carnet. 
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• Es comenta les possibilitats d’aplaçament de la quota a pagar de la declaració de la 
renda. 
 

• Un matrimoni de nacionalitat francesa, residents fiscals a Espanya, es separen. Tenen 
una societat en comú i la mateixa passarà a ser el 100% d’un dels dos. Tributació 
d’aquesta compensació en el procés de separació? 

 

• Un contribuent es requerit, a punt de prescriure, de la renda exercici 2013 en relació a 
una informació incorrectament facilitada per una entitat bancaria. Es podrIia defensar 
que ha hagut prescripció? 

 

• Un autònom té tres activitats i traspassa una de les mateixes, en concret ven el negoci 
(intangible) d’un negoci de pàgina web. Hi ha cartera de clients. Guany patrimonial en 
Renda? 

 

• En el cas d´un professional la factura s’emet el mes de novembre del 2017 però es 
paga en el gener del 2018. Problemàtica de la inclusió o no de la retenció en la 
declaració de la renda del any 2017. 
 

• Dos contribuents persones físiques tenen el 30% de les accions de la societat A i B. En 
aquesta estructura societària es crea  una holding de les que penjaria les esmentades 
societats A i B. Valoració (preu d’adquisició) de les accions? 

 

IMPOST SOCIETATS 

• Dos autònoms s’ajunten per un negoci en comú. Estem parlant d’una activitat 
empresarial, de que té personalitat jurídica. Contribuent del Impost de Societats? 

 

• Aportació d’accions a favor d’una societat. Bescanvi de valors o aportació especial?. 

 

ISD 

• Donació de pare i mare a fill per adquisició habitatge habitual. Sobre quin import es 
pot aplicar la reducció? 

 

PROCEDIMENT 

Es presenta reclamació davant al T.E.A.R. d’una liquidació (Inspecció) i s’estima 
parcialment rebaixant-se la quota a pagar. El deute tributari es troba suspès. Es va al 
T.E.A.C. i denega la suspensió amb el criteri que no ha quedat provat que hi hagin 
perjudicis de difícil reparació. 

 
IMPOST PATRIMONI  

 

• Es compren unes accions (empresa que no cotitza en borsa) per un preu molt alt i la 
referida compra es troba finançada amb un préstec. Es comenta si als efectes de 
valoració en patrimoni es té en consideració el valor d’adquisició. 

 
 

 



IVA 
 

• Un promotor ven habitatges (segona entrega i exempts IVA) i pàrquings (primera 
entrega). Els pàrquings es venen conjuntament amb els habitatges. ¿Tipus impositiu 
IVA per la transmissió pàrquings? 

 
NO RESIDENTS 

 

• Una societat espanyola té com a únic soci a una societat belga (la participació es 
superior al 5%). El socis d’aquesta societat belga son no residents. Obligació de 
practicar retenció de IRPF? 

 
PROPERES ACTIVITATS  

 

 

Dilluns fiscals 
Data: dilluns, 25 de juny del 2018 
Lloc: Seu de la Delegació a Barcelona. 
Hora: de 19.30h a 21.00h. 
Coordina: Jordi Baqués i Artó 
Només per associats. 
 

 

Grup entitats no lucratives (ESFL)  parlarem de l’esborrany de la 
proposta de càlcul de l’aplicació obligatòria del 70% a les finalitats 
fundacionals a les fundacions catalanes. 
Data: dilluns, 2 de juliol del 2018 
Lloc: Seu de la Delegació a Barcelona. 
Hora: de 18.00h a 19.30h. 
Coordina: Joan Anton Abad Ribalta 
Obert a col·laboradors segons aforament de la sala.  
Inscripció https://www.aedaf.cat/activitats/2018/7/2  
 

 

Dilluns fiscals 
Data: dilluns, 2 de juliol del 2018 
Lloc: Seu de la Delegació a Barcelona. 
Hora: de 19.30h a 21.00h. 
Coordina: Jordi Baqués i Artó 
Només per associats. 
 

 

Grup IS: Les limitacions a la deduïbilitat d'interessos en l'IS: Doctrina 
administrativa recent i aspectes pràctics en el Model 200 
Data: dilluns, 16 de juliol del 2018 
Lloc: Seu de la Delegació a Barcelona.  
Hora: de 18.00h a 19.30h. 
Coordina: Francisco Pretus Labayen 
Obert a col·laboradors segons aforament de la sala. 
Inscripcions https://www.aedaf.cat/activitats/2018/7/2  
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Dilluns fiscals 
Data: dilluns, 9 de juliol del 2018 
Lloc: Seu de la Delegació a Barcelona. 
Hora: de 19.30h a 21.00h. 
Coordina: Jordi Baqués i Artó 
Només per associats. 
 

 

Grup IS: Les limitacions a la deduïbilitat d'interessos en l'IS:  
Doctrina administrativa recent i aspectes pràctics en el Model 200 
Data: dilluns, 9 de juliol del 2018 
Lloc: Seu de la Delegació a Barcelona.  
Hora: de 18.00h a 19.30h. 
Coordina: Francisco Pretus Labayen 
Obert a col·laboradors segons aforament de la sala. 
Inscripcions https://www.aedaf.cat/activitats/2018/7/2  
 

 

Grup gestió de despatxos; Radiografia del sector. On estem i cap a 
on anem 
Data: dilluns, 16 de juliol del 2018 
Lloc: Seu de la Delegació a Barcelona.  
Hora: de 18.00h a 19.30h. 
Coordina: Marc Rius Parera  
Obert a col·laboradors segons aforament de la sala. 
 

 

Dilluns fiscals 
Data: dilluns, 16 de juliol del 2018 
Lloc: Seu de la Delegació a Barcelona. 
Hora: de 19.30h a 21.00h. 
Coordina: Jordi Baqués i Artó 
Només per associats. 
 

 

Dilluns fiscals 
Data: dilluns, 23 de juliol del 2018 
Lloc: Seu de la Delegació a Barcelona. 
Hora: de 19.30h a 21.00h. 
Coordina: Jordi Baqués i Artó 
Només per associats. 
 

 

Dilluns fiscals 
Data: dilluns, 30 de juliol del 2018 
Lloc: Seu de la Delegació a Barcelona. 
Hora: de 19.30h a 21.00h. 
Coordina: Jordi Baqués i Artó 
Només per associats. 
 

 
 

 

 
 

El recull d’urgència de les preguntes i alguns dels comentaris que s’inclouen en aquest document no expressen l’opinió ni el criteri de l’aedaf, ja 
que s’han realitzat i recollit sense analitzar prèviament tots els antecedents de l’assumpte, raó per la qual hauran de ser ponderats en la seva 
justa mesura i posterior estudi, i sense que es pugui derivar, per tant, cap tipus de responsabilitat per a cap dels intervinents ni per la Delegació 
Catalana de l’Aedaf. 
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