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Us informem de les principals mesures fiscals que
creiem que us poden afectar incloses en el
RD-Llei 20/2012 de mesures per garantir l'estabilitat
pressupostària i de foment de la competitivitat.

- Els serveis funeraris efectuats per les empreses
funeràries i els cementiris, i els lliuraments de béns
relacionats amb els mateixos efectuades a els qui
siguin destinataris dels esmentats serveis.
- L'assistència sanitària, dental i cures termals que
no gaudeixin d'exempció.

Eleva els tipus impositius de l’IVA regulats en els
articles 90.Un, 91.un i 130.Cinc, de la Llei
37/1992, amb efectes des de l'1 de setembre de
2012.

- Els serveis de perruqueria, incloent, si escau,
aquells serveis complementaris a que faculta
l'epígraf 972.1 de les tarifes del IAE “servicios de
peluquería de señora y caballero”.

El tipus general del 18% s'eleva fins al 21%.
El tipus reduït del 8% s'eleva fins al 10%.
El tipus superreduït del 4% es manté inalterat.

- El subministrament i recepció de serveis de
radiodifusió digital i televisió digital.

A més, els següents productes i serveis que tributen
al tipus reduït del 8% passaran a tributar pel tipus
general 21% des de 01-09-2012:

- Les importacions d'objectes d'art, antiguitats i
objectes de col·lecció. I, les entregues i les
adquisicions d'objectes d'art el proveïdor del qual
sigui autor o drethavents o empresaris no
revenedors amb dret a deduir.

- Les flors i les plantes vives de caràcter ornamental.
- Els serveis mixtos d'hostaleria, espectacles,
discoteques, sales de festa, barbacoes o altres
anàlegs.
- Els serveis prestats per intèrprets, artistes,
directors i tècnics, que siguin persones físiques, als
productors de pel·lícules cinematogràfiques
susceptibles de ser exhibides en sales d'espectacles
i als organitzadors d'obres teatrals i musicals.
- L'entrada a teatres, circs, espectacles i festejos
taurins, els parcs d'atraccions i atraccions de fira,
concerts, parcs zoològics, sales cinematogràfiques i
exposicions, així com a les altres manifestacions
similars de caràcter cultural. En canvi, l'entrada a
biblioteques, arxius i centres de documentació i
museus, galeries d'art i pinacoteques manté el tipus
reduït (10% a partir del 01-09-12).

En l'àmbit de l'IRPF, el percentatge de RETENCIÓ
o ingrés a compte del 15% aplicable als rendiments
del treball derivats d'impartir cursos, conferències,
col·loquis, seminaris i similars, i els rendiments
d'activitats professionals establerts en via
reglamentària (autònoms com assessors,
arquitectes, enginyers, etc.) que es satisfacin o
abonin a partir de 01-09-2012 i fins al 31-12-2013
serà del 21%. A partir del 01-01-2014 serà del
19%.
El tipus de retenció aplicable als rendiments
d'activitats professionals que s'estableixin
reglamentàriament (inici d'activitat), satisfets o
abonats a partir de 01-09-2012, s'incrementarà del
7% al 9%.
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