TANCAMENT DE COMPTES 2021 i
NOVETATS FISCALS 2022
Data: 1 de desembre de 2021
Duració: 3 hores
Horari: de 16’30h. a 19’30h.
Lloc: Forum Empresa. Av. Blondel, 21, 4t. 25002 Lleida

OBJECTIUS
Forum Empresa organitza aquest Seminari amb l'objectiu d'analitzar, repassar i concretar tots
els aspectes, dades i elements a tenir en compte per tancar l'exercici 2021, repassant les
qüestions fiscals transcendents i de possible aplicació i el seu reflex adequat en els Comptes
Anuals de 2020, així com de preveure els seus efectes en la pròxima declaració de l'Impost sobre
Societats.

PROGRAMA
Seminari Tancament 2021 i Novetats Fiscals 2022

Novetats contingudes en el Projecte de la Llei de Pressupostos Generals
del Estat per l’any 2022
Impost sobre Societats
-

Tributació mínima del 15% en l’IS a determinats contribuents.
Reducció de la bonificació en quota aplicable a las societats cogites al règim
especial d’arrendament de habitatges.
Impost sobre la Renda de les Persones Físiques

-

De nou amb els plans de pensions. Modificacions en el règim fiscal i financer
de les aportacions individuals i de les contribucions empresarials a sistemes
de previsió social.

Novetats introduïdes durant l’any 2021 amb motiu de l’aprovació de la Llei
de mesures per la prevenció i la lluita contra el frau fiscal
-

Nou còmput del nombre mínim d’accionistes de la SICAV i règim transitori
de dissolució i liquidació durant l’any 2022
Pactes successoris amb entrega de bens de present:
Incidència de la modificació en les figures successòries de dret civil
català.
o Cost d’adquisició de les transmissions de béns adquirits per pacte
successori.
o Règim transitori i aplicació durant 2021.
Valoració dels béns immobles als impostos patrimonials (ISD, ITP E IP). El
nou valor de referencia elaborat per la Direcció General del Cadastre:
o

-

o
o

Calendari
¿Aplica també a la valoració a efectes de l’Impost sobre el Patrimoni?

Altres novetats
-

RDL 26/2021, de 8 de novembre, pel qual es modifica la regulació de l’impost
sobre la Plusvàlua municipal. Efectes temporals de la sentència del TS de 26
d’octubre.
Darrera jurisprudència

Aspectes fonamentals del tancament a l'IS i l'IRPF
Impost sobre societats
-

Revisió dels ajustos a la base imposable
Principals aspectes fiscals a tenir en compte en una situació de pandèmia
La doble exempció fiscal per dividends i plusvàlues de cartera
Compensació de bases imposables negatives
Última jurisprudència sobre retribucions dels consellers
Altres aspectes
Impost sobre la Renda de les Persones Físiques

-

Revisió de les principals magnituds per determinar els rendiments de la base
general.
Última jurisprudència sobre amortització d'immobles adquirits amb ànim de
lucre.
Integració i compensació.
Qüestions a tenir en compte abans del 31 de desembre.
Impost sobre el Patrimoni

-

Valoració d’actius
Principals qüestions a tenir en compte.

PONENT
Sr. Xavier Ragué, Director de l’Àrea de Coneixement i Innovació (ACI) de l’Àrea Fiscal de
Cuatrecasas. Soci de Cuatrecasas.

