Àrea tributària
FULL INFORMATIU

Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2017.

La Llei de Pressupostos incorpora diverses mesures amb transcendència en l’àmbit tributari,
concretament:

En l'impost sobre el valor afegit
• Exempcions en operacions interiors:
Estaran exempts de l'impost els lliuraments de monedes de col·lecció quan estiguin
efectuades pel seu emissor per un import no superior al seu valor facial.
• Modificacions relatives als tipus impositius reduïts:
o Amb l'objecte de promoure l'accés i difusió de la cultura, es modifica el tipus
impositiu aplicable a les entrades a teatres, circs, espectacles taurins, concerts i
altres espectacles culturals en viu, que passen a tributar al 10%.
o Amb la mateixa finalitat, s’estableix que s’aplicarà el tipus reduït del 10% als serveis
mixtos d'hostaleria, com ara discoteques, clubs, sopars espectacle, sala de festes,
sala de ball, serveis de restauració en els que hi hagi actuacions en directe, sauna,
piscina, balneari, utilització de pistes o camps esportius o altres.
o En relació als equips mèdics, aparells i altres instrumental als quals és d'aplicació el
tipus reduït, passaran a tributar al 10% les importacions i lliuraments de muntures
per a ulleres graduades. D'aquesta manera, s’equipara la seva tributació amb la que
és aplicable a les ulleres i lents graduades .
Entrada en vigor: 29 de juny.
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En l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats:
S'actualitza l'escala que grava la transmissió i rehabilitació de grandeses i títols nobiliaris a l'1%.

No es modifica la quantia de la taxa de regularització cadastral.

Interès legal del diner queda establert en el 3% durant la vigència d'aquesta Llei.

Interès de demora serà el 3,75%.

IPREM
• IPREM diari, 17,93 euros.
• IPREM mensual, 537,84 euros.
• IPREM anual, 6.454,03 euros.
En els supòsits en què la referència al salari mínim interprofessional hagi estat substituïda
per la referència a l'IPREM, la quantia anual de l'IPREM serà de 7.519,59 euros, llevat que
expressament s’excloguin les pagues extraordinàries; en aquest cas, la quantia seria de
6.454,03 euros.
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