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Terrassa, 29 de juny de 2017. Demà dia 30 de juny de 2017 entra
en aplicació a Catalunya un nou impost que grava els actius no
productius de les persones jurídiques pel qual alguns béns que no siguin
considerats necessaris per portar terme la seva activitat, com
immobles, vehicles de motor de més de 200 cavalls, embarcacions de
lleure de 8 metres d’eslora o més, aeronaus, objectes d’art, antiguitats
de valor i joies que estiguin a nom de l’empresa, associació o fundació,
hauran de tributar a Catalunya. En el marc d’un seminari que va tenir
lloc el 21 de juny, la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa
va informar de les característiques de la nova normativa que se
sustenta en la Llei 6/2017, de 9 de maig, de l'impost sobre els actius no
productius de les persones jurídiques aprovada pel Ple del Parlament el
dia 26 d’abril de 2017 i publicada en el DOGC el 12 de maig de 2017.
En el transcurs de la sessió informativa, a càrrec d’Antoni Murt i Guillem
Bestard, soci del Departament de Client Privat i sènior del Departament
de Client Privat de Ernst & Young Abogados, respectivament, els
ponents van desgranar l’abast de l’aplicació del nou tribut, les
característiques dels béns no productius gravables, el perfil de les
empreses, les condicions per a l’aplicació del nou impost i el seu
funcionament, així com les paradoxes a què el nou tribut pugui induir
davant d’una possible doble imposició amb l’Impost sobre el Patrimoni.
De fet, el nou tribut, que ha estat concebut per gravar els actius no
productius que, per a un ús de caràcter privatiu i particular, han estat
inscrits a nom d'empreses per evitar pagar l'impost de patrimoni, ha
estat articulat per l’organ legislatiu de la Generalitat en el marc d’una
llei impulsada per desincentivar les pràctiques d’evasió i elusió fiscal.
El nou tribut es dirigeix a subjectes passius amb domicili fiscal a
Catalunya formats per persones jurídiques (societats mercantils) i
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entitats que, sense tenir una personalitat jurídica, constitueixen una
unitat econòmica o un patrimoni separat amb objecte mercantil que
hagin inscrit a nom de l’empresa béns mobles o immobles que no
exerceixen cap activitat econòmica o servei públic i es destinen a
activitats o usos privats o que es lloguen als propietaris o socis de
l'entitat vinculada als actius. El gravamen, que no tindrà un mínim
exempt, estableix 8 trams progressius d’entre el 0,21% i el 2,75%, el
tipus màxim per a les bases liquidables de fins a 10.695.996 euros.
Com a regla general s’estableix que l’impost es merita l’1 de gener de
cada any però es fixa una excepció per al 2017, que serà el 30 de juny.

La Cambra de Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa
La Cambra de Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa és una entitat empresarial de
referència amb una sòlida trajectòria que defensa dels interessos empresarials de la seva
demarcació i que té una ferma vocació de servei a les empreses.
L’activitat de servei de la Cambra es focalitza en diversos àmbits, com la internacionalització,
la formació empresarial i l’assessorament en la gestió, així com el suport a tots els
emprenedors.
D’altra banda, la Cambra afavoreix també les relacions de negoci organitzant esdeveniments
de referència que són un important punt de trobada per als empresaris.
A partir del seu coneixement, la seva experiència i una constant proximitat a l’entorn
empresarial, la Cambra de Terrassa va emprendre una nova etapa l’any 2012, fonamentada
en un model de pertinença i adhesió voluntària de les empreses. L’objectiu de l’entitat és
aportar serveis de valor afegit al negoci i contribuir a què l’empresa sigui més competitiva en
un entorn internacional.
La demarcació de al Cambra de Terrassa la integren 12 municipis: Castellbisbal, Gallifa,
Matadepera, Olesa de Montserrat, Rellinars, Rubí, Sant Cugat del Vallès, Sant Llorenç Savall,
Terrassa, Ullastrell, Vacarisses i Viladecavalls.
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