IMPOST SOBRE ACTIUS NO PRODUCIUS

L'impost sobre els actius no productius, que va ser aprovat per la Llei 6/2017
del 9 de maig i va entrar en vigor el 17 de maig, té com a objectiu gravar els
béns no productius, així com determinats drets que recauen sobre aquests
béns que formen part de l'actiu del subjecte passiu.
El fet de gravar uns actius no afectes a l'activitat econòmica possibilita que les
persones jurídiques subjectes a l'impost intentin utilitzar el seu patrimoni d'una
manera més eficient amb la substitució d'actius improductius per altres més
rendibles.
L'impost sobre actius no productius de les persones jurídiques té també l'objectiu
de reduir les pràctiques actuals d'evasió i elusió fiscal, que consisteixen en
traslladar patrimoni personal a estructures societàries per ocultar veritables
titularitats i, per tant, capacitats econòmiques.

Què grava l'impost d'actius no productius?
L'impost d'actius no productius grava la tinença del subjecte passiu, en la data de
la meritació de l'impost, dels següents actius, sempre que no siguin productius i
estiguin ubicats a Catalunya:
Béns immobles.
Vehicles a motor amb una potència igual o superior a dos-cents cavalls.
Embarcacions d'oci.
Aeronaus.
Objectes d'art i antiguitats amb un valor superior a l'establert per la Llei
del patrimoni històric.
Joies.

Qui haurà de tributar per aquest impost?
Les persones jurídiques i les entitats que, sense tenir personalitat jurídica,
constitueixen una unitat econòmica o patrimoni separat susceptible
d'imposició, definides com obligats tributaris per la normativa tributària general.
En tots els casos, el subjecte passiu ha de tenir objecte mercantil.

Quins actius es consideren no productius?
Són actius no productius:
Si no estan afectes a una activitat econòmica.
Si se cedeixen de manera gratuïta als propietaris, socis i partícips del
subjecte passiu o a persones vinculades als mateixos, directament o
mitjançant entitats participades per qualsevol d'ells, i que els destinen total
o parcialment a l'ús propi o l'aprofitament privat, excepte si utilització
constitueix un rendiment en
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espècie. En cas que el bé sigui utilitzat parcialment per a finalitats
particulars, es considera actiu no productiu només la part o proporció que
es destina a aquestes finalitats.
Si es cedeix el seu ús, mitjançant preu, als propietaris, socis i partícips del
subjecte passiu o a persones físiques vinculades a aquests, o entitats
participades per qualsevol d'ells, per ser destinats total o parcialment a
usos o aprofitaments privats, llevat que els propietaris, socis, partícips o
persones vinculades satisfacin per a la cessió del bé el preu de mercat,
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