
PRINCIPALS NOVETATS EN MATÈRIA FISCAL RECOLLIDES ALS 
PRESSUPOSTOS GENERALS DE L’ESTAT 

IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES: 

En primer lloc, s'eleva la quantia de la reducció per obtenció de rendiments del treball i el 

llindar a partir del qual serà aplicable. De manera que s'incrementarà la quantia de salari brut 

anual a partir del qual es comença a pagar aquest impost, des dels 14.000 anuals fins als 15.000 

euros anuals. Aquest increment de la reducció serà extensible també als contribuents amb un 

salari brut de fins a 21.000 euros. Així mateix, s'eleva el llindar inferior de l'obligació de declarar 

dels perceptors de rendiments del treball a 15.000 euros anuals.  

Així mateix, d’acord amb l'art.20 els contribuents amb rendiments nets del treball inferiors a 

19.748,5 euros sempre que no tinguin rendes, excloses aquelles exemptes, diferents de les del 

treball i superiors a 6.500 euros, veuran minoritzat el rendiment net del treball de la següent 

forma:  

➢ Contribuents amb rendiments nets de treball iguals o inferiors 14.047,5 euros: 

6.498 euros.  

➢ Contribuents amb rendiments nets del treball compresos entre 14.047,5 i 19.747,5 

euros: 6.498 euros menys el resultat de multiplicar per 1,14 la diferència entre el 

rendiment del treball i 14.047,5 euros anuals.  

En iguals quanties, s'eleva la reducció aplicable als treballadors autònoms econòmicament 

dependents. Mentre que per a la resta dels treballadors autònoms quedarà de la següent forma:  

➢ Aquells que determinin el seu rendiment net d'acord amb el mètode d'estimació 

directa simplificada, durant el període impositiu de 2023, s'elevarà al 7% el 

percentatge de despeses deduïbles en concepte de provisions i despeses de difícil 

justificació.  

➢ Aquells que determinin el rendiment net de la seva activitat econòmica d'acord amb 

el mètode d'estimació objectiva, s'elevarà al 10 per cent la reducció general aplicable 

sobre el rendiment net de mòduls obtinguts en el període impositiu de 2023.  

Pel que fa a l'obligació de declarar, es modifica l'import per a l'obligació de declarar per als 

perceptors de rendiments del treball amb més d'un pagador. Llevat d'aquelles excepcions previstes 

en l’art.96.3 LIRPF, en aquest cas el límit serà de 22.000 euros anuals.  

En les retencions sobre els rendiments del treball, establint-se que les retencions i ingressos 

a compte a practicar sobre els rendiments del treball que se satisfacin o abonin durant el mes de 

gener de 2023, i aquells als quals resulti d'aplicació el procediment general de retenció, hauran de 

calcular-se conforme la normativa vigent a 31 de desembre de 2022. Per la seva banda, per a 

aquells rendiments que se satisfacin o abonin a partir de l'1 de febrer de 2023, la retenció s'haurà 

de calcular tenint en consideració la normativa vigent a partir de l'1 de gener de 2023.  



 

 

 

 

També s'ha produït un canvi en els tipus de gravamen de l'estalvi, establint-se una nova escala 

d'estalvi, de manera que la base liquidable de l' estalvi que excedeixi de l'import mínim personal i 

familiar serà gravada de la següent forma:  

 

 
La imputació de rendes immobiliàries també ha patit canvis, ja que durant l'any 2023 resultarà 
d'aplicació el percentatge de l'1,1 % en el cas d'immobles localitzats en municipis en els quals els 
valors cadastrals hagin estat revisats, modificats o determinats mitjançant un procediment de 
valoració col·lectiva de caràcter general, sempre que haguessin entrat en vigor a partir de l'1 de 
gener de 2012.  

 
IMPOST SOBRE SOCIETATS 
 
Els tipus de gravamen es redueixen al 25% excepte per a aquelles entitats l'import net de les 
quals de la xifra de negocis del període impositiu immediat anterior sigui inferior a 1 milió d'euros, 
cas en el qual serà del 23%. Així mateix, per a les entitats de nova creació que realitzin activitats 
econòmiques tributaran, en el primer període impositiu en què la base imposable resulti positiva i 
en el següent, al tipus del 15%, excepte en aquells casos que hagin de tributar a un tipus inferior.  
 
IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA 

 
La taula de coeficients també s'ha actualitzat, i durant el 2023 els imports màxims dels coeficients 
a aplicar sobre el valor del terreny en el moment de meritació, segons, el període de generació de 
l'increment de valor, seran els següents:  
 

Base liquidable de 
l'estalvi 

– 
Fins a euros 

Quota íntegra 
– 

Euros 

Resta base liquidable 
de l'estalvi 

– 
Fins a euros 

Tipus 
Aplicable 

– 
Percentatge 

0 0 6.000 9,5 

6,000,00 570 44,00 10,5 

50.000,00 5.190 150.000 11,5 

200.000,00 22.440 100.000 13,5 

300.000,00 35.940 En endavant  14 

Període de generació Coeficient 

Inferior a 1 any 0,15 

1 any 0,15 

2 anys. 0,14 

3 anys 0,15 

4 anys 0,17 

5 anys 0,18 

6 anys 0,19 

7 anys 0,18 

8 anys 0,15 

9 anys 0,12 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT 
 
En relació amb la inversió del subjecte passiu, s'exclou de l'aplicació de la regla d'inversió del 
subjecte passiu a en els casos següents:  

 
➢ Les prestacions de serveis d'arrendament d'immobles subjectes i no exemptes, 

efectuades per persones o entitats no establertes en el territori d'aplicació de l'impost.  

➢ Les prestacions de serveis d'intermediació en l'arrendament d'immobles efectuats per 
empresaris o professionals no establerts, particularment quan es prestin serveis 
d'arrendament exempts d'IVA.  

En referència a la recuperació de l'IVA en cas de crèdits incobrables, es rebaixa l'import mínim de 
la base imposable de l'operació quan el destinatari morós tingui la condició de consumidor final, 
es flexibilitza el procediment incorporant la possibilitat de substituir la reclamació judicial o 
reclamació del cobrament a aquest deutor, i s'estén en 6 mesos de termini per procedir a la 
recuperació de l'IVA des que el crèdit és declarat incobrable.  

 
INTERÈS LEGAL DELS DINERS 

 
Es realitza una modificació sobre el tipus d'interès legal dels diners, quedant establert en 3,25 % 
durant l'any 2023.  

 
➢ Durant el mateix període, l'interès de demora previst en l'article 26.6 de la Llei 58/2003, de 

17 de desembre, General Tributària, serà el 4,0625 %.  

➢ Durant el mateix període, l'interès de demora previst en l'article 38.2 de la Llei 38/2003, de 
17 de novembre, General de Subvencions, serà de 4,0625 %.  

INDICADOR PÚBLIC DE RENDA D'EFECTES MÚLTIPLES (IPREM) 
 
L'indicador públic de renda d'efectes múltiples tindrà les següents quanties durant l'any 2023:  
 

➢ Diari                                     20 euros 

➢ Mensual                               600 euros 

10 anys 0,10 

11 anys 0,09 

12 aanys 0,09 

13 anys 0,09 

14 anys 0,09 

15 anys 0,10 

16 anys 0,13 

17 anys 0,17 

18 anys 0,23 

19 anys 0,29 

Igual o superior a 20 anys 0,45 



 

 

 

➢ Anual                                7.200 euros  

➢ En els supòsits en què la referència al salari mínim interprofessional ha estat substituïda 
per la referència a l'IPREM, la quantia anual de l'IPREM serà de 8.400 euros quan les 
corresponents normes es refereixen al salari mínim interprofessional en còmput anul·la, 
llevat que expressament excloguessin les pagues extraordinàries en aquest cas serà de 
7.200 euros. 

 
 

 


