
 

30 L'ECONÒMIC DEL 31 DE GENER AL 6 DE FEBRER DEL 2015

Primer de tot cal tenir pre-
sent que la Llei de Pressu-
postos Generals de l’Estat
per a l’any 2015 ha prorro-
gat un any més l’impost so-
bre el patrimoni (ja van tres
pròrrogues) i que a Catalu-
nya tenim un mínim ex-
empt de 500.000 €. En
aquest context, per tal que
el valor de les participa-
cions/accions d’una socie-
tat que es dedica a l’arren-
dament d’immobles esti-
gui exempta de l’impost
sobre patrimoni cal que
més del 50% del seu actiu
estigui afecte a activitats
econòmiques. En el cas de
l’arrendament d’immobles
s’entén que es realitza una
activitat econòmica quan
es disposa de mitjans mate-
rials i humans, establint-se
a efectes fiscals que com a
mínim és necessari una
persona contractada a jor-
nada completa i amb ca-
ràcter indefinit per gestio-
nar els lloguers (abans

també s’exigia disposar
d’un local). En tot cas, pe-
rò, l’exempció només serà
aplicable als béns afectes a
l’activitat. Si la societat té
dins del seu actiu elements
no afectes (com inversions
financeres) l’exempció no-
més s’aplicarà a la part
proporcional que repre-
sentin els actius afectes. A
més a més, es requereix que
la participació individual
mínima en el capital del
subjecte passiu sigui del 5%
o del 20% conjuntament
amb el grup familiar i que
exerceixi les funcions de
direcció en la societat i per-
cebi per aquestes funcions
una remuneració de com a
mínim el 50% de tots els
seus rendiments del treball
i d’activitats econòmiques
(es compleix també aquest
requisit si les funcions de
direcció/remuneracions
les exerceix/percep un
membre del grup familiar
que sigui soci).

MIQUEL ARXER I FÀBREGA
ADVOCAT I ASSESSOR FISCAL
ASSESSORIA ARXER

L’ARRENDAMENT D’IMMOBLES I
L’IMPOST SOBRE PATRIMONI

CONSULTORI FISCAL

Tinc una societat
que es dedica a

l’arrendament d’immobles
propis: quins requisits
hauria de complir per
estar exempta de l’impost
sobre el patrimoni?

A partir de l’1-1-2016, les
societats civils amb objecte
mercantil tributaran a l’Im-
post de Societats (IS). Ara
tributen a l’IRPF pel règim
d’atribució de rendes.

Cal un règim transitori a
l’IRPF per regular el pas
d’aquestes entitats de con-
tribuents per IRPF a IS. Po-
dran acordar la dissolució i
liquidació les societats civils
en les quals concorrin les
circumstàncies: que fins a
2016 els hagués resultat
d’aplicació el règim d’atri-
bució de rendes, que com-
pleixin els requisits per con-
vertir-se en contribuent de
l’IS i que en els 6 primers
mesos de 2016 s’acordi la
dissolució amb liquidació i es
realitzin en els 6 mesos se-
güents tots els actes o nego-
cis jurídics necessaris per a
l’extinció de la societat civil.

La dissolució amb liquida-
ció té el següent règim fiscal:
a) Exempció de l’ITP i AJD,
per operacions societàries,
pel fet imposable dissolució
de societats. b) No es merita-

rà la plusvàlua per les adju-
dicacions als socis d’immo-
bles urbans, titularitat de
l’entitat i c) A l’IRPF, IS o
IRNR dels socis de la societat
dissolta, el valor d’adquisi-
ció i, si escau, de titularitat
de les accions o participa-
cions al capital de la societat
que es dissol, s’augmentarà
en l’import dels deutes ad-
judicats i es disminuirà en el
dels crèdits i diners adjudi-
cat. Si el resultat de les ope-
racions resultés negatiu,
aquest resultat es conside-
rarà renda o guany patrimo-
nial (soci persona jurídica o
física) i els restants elements
d’actiu adjudicats diferents
dels crèdits o diners, es con-
siderarà que tenen un valor
d’adquisició zero. Si el re-
sultat fos zero o positiu, es
considerarà que no existeix
renda o pèrdua o guany pa-
trimonial.

Els elements adjudicats al
soci, diferents dels crèdits o
diners, es consideraran ad-
quirits en la data d’adquisi-
ció per la societat.

ORIOL SEGURA-ILLA I SERRA
GABINET SEGURA-ILLA & CLAVERA

Envieu les vostres preguntes
a l’adreça de correu:
redaccio@leconomic.cat

DISSOLUCIÓ DE SOCIETATS CIVILS
CONSULTORI FISCAL

Afectacions
fiscals per la
dissolució i

liquidació de les societats
civils amb objecte
mercantil

EINES

NOMENAMENTS

El consell d’administració
de Sareb reforça l’equip de
direcció amb l’entrada de
Juan Ramón Dios com a
responsable de l’àrea de re-
cuperacions i reestructu-
racions. Dios ve de Barclays
i aporta una àmplia expe-
riència en gestió de riscos i
processos de reestructura-
ció de deute immobiliari.

El consell regulador de la
IGP (indicació geogràfica
protegida) Llonganissa de
Vic ha escollit David Gar-
cia-Gassull per a la presi-
dència. El nou president és
propietari d’Embotits Ar-
tesans Can Duran. És lli-
cenciat en ciències empre-
sarials per la UB i màster en
finances per l’IEF.

Eduardo Redrano és el nou
delegat de desenvolupa-
ment de negoci a Navarra
de F. Iniciativas. Redrano
és diplomat en magisteri
per la Universitat Pública
de Navarra i màster en di-
recció comercial pel Club
de Marketing de Navarra.

Director de recuperacions i
reestructuracions de Sareb

JUAN RAMÓN DIOS

Delegat a Navarra de F.
Iniciativas

EDUARDO REDRANO

President IGP Llonganissa de
Vic

DAVID GARCIA-GASSULL

Vivim en una societat do-
minada per la por al fracàs,
la frustració o els proble-
mes. Ens agradi o no hem
d’assumir que tots hem
passat per una situació de
paràlisi, entesa com una
metàfora de tot allò que ens
distreu de prendre deci-
sions. La parálisis que ac-
tiva presenta un enfoca-
ment nou i ens ofereix les
eines necessàries per re-
conduir la nostra situació
vital, descobrir què és real-
ment el que ens motiva i
inspira en la vida i superar
els frens que ens impedei-
xen aconseguir els nostres
objectius. Redactat en pri-
mera persona, el seu autor,
Albert Riba, explica la seva
pròpia experiència paralit-
zadora, exposa les causes
que el van portar a aquesta
situació, reflexiona sobre
les emocions sentides i fa
un balanç de les lliçons
apreses. A més ha reunit un

conjunt de testimonis de
persones com Pedro Ruiz,
Fabián Martín, Elena Gadel
o Míriam Díaz Aroca, i
d’empreses com ara Vichy
Catalán o Munich, que ex-
posen com han viscut elles
les seves crisis vitals i com
han ressorgit després de
l’experiència. Expert em-
prenedor, l’autor ha inves-
tigat sobre la paràlisi i ho
exposa de forma planera en
aquest llibre de 190 planes.

LECTURES

Les claus per
prevenir les
adversitats

LA PARÁLISIS QUE ACTIVA
Albert Riba Trullols
EMPRESA ACTIVA

14 €

Tot just fa un any, Josef Aj-
ram va tocar fons. S’havia
proposat completar set
Ironman en set dies en les
duríssimes set illes canàries
i s’havia entrenat dura-
ment per aconseguir-ho.
Sabia que ho podia assolir
però, en lloc de fer-ho, va
aturar la seva bicicleta i va
abandonar: no estava dis-
frutant.

Mentre ell tocava fons, la
crisi ha arrasat la nostra
economia i les nostres fei-
nes els últims anys. Gover-
nants i directius de les em-
preses més importants del
país no es cansen de repe-
tir-nos que ara les coses ja
només poden anar millor,
que s’han fet els deures i
que ja ha passat el pitjor. En
definitiva: que estem dei-
xant la crisi enrere. Però
aquest no és un llibre de
falses esperances. Tu has
sortit de la crisi? Què faràs
per deixar-la enrere al

marge del que facin aquells
que manen? Vols seguir el
corrent d’un poder tan llu-
nyà i intangible?

A través de la seva expe-
riència com a esportista i
empresari d’èxit, Josef Aj-
ram ens ensenya les claus
per agafar impuls i vèncer
les dificultats. És el mo-
ment que tu també surtis
de la crisi. És el moment
d’aixecar-se. És el moment
de triomfar. Som-hi!

LECTURES

La teva actitud
és el teu futur
davant la crisi

PREPARA’T PER TRIOMFAR
Josef Ajram
COLUMNA

14,90 €
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