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  Juliol 2021  

Circular 1 /2021 

Llei 11/2021, de 9 de juliol, de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal, de 

transposició de la Directiva (UE) 2016/1164, del Consell, de 12 de juliol de 2016, per 

la que se estableixen normes contra les practiques de elusió fiscal que incideix 

directament en el funcionament del mercat interior, de modificació de diverses 

normes tributaries i en matèria de regulació del joc. 

 
Apreciat client/a, 
 
Mitjançant la present volem informar-vos de les modificacions que entren en vigor amb aquesta 
nova llei: 
 

1. Destacar la Prohibició dels pagament en efectiu i la reducció dels imports límits 
vigents:  

 

"1. No es podran abonar en efectiu, les operacions en què una de les parts implicades 
actuï com a empresari o professional, amb un import igual o superior a 1.000 euros o 
el seu equivalent en moneda estrangera. 
No obstant això, l'import esmentat serà de 10.000 euros o el seu equivalent en moneda 
estrangera quan el pagador sigui una persona física que justifiqui que no té el seu 
domicili fiscal a Espanya i no actua com a empresari o professional." 

 
2. Es modifica la quantificació dels recàrrecs per presentació de declaracions o 

d’autoliquidacions extemporànies sense requeriment previ, i establin un sistema de 
recàrrecs creixents del 1% per cada mes transcorregut.  
 

3. S’incrementen les reduccions de les sancions tributàries per simplificar la seva aplicació, 
l’ingrés voluntari i la disminució de litigis.  
 

4. La reducció del 60% aplicable als rendiments del capital immobiliari, destinats a 
habitatge  habitual, a la declaració sobre la Renda de les Persones Físiques només es 
podrà aplicar als rendiments declarats. 
 

5. Es modifica la tributació de les assegurances de vida en l’Impost sobre Patrimoni i canvia 
la tributació dels pactes successoris en l’Impost sobre Successions i Donacions. 
 

6. S’estableix l’obligació d’informar en el model 720 sobre les monedes virtuals situades a 
l’estranger de les quals se sigui titular, o respecte de les quals es tingui la condició de 
beneficiari o autoritzat. 
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7. Modificació del règim de les SICAV, modificant els requisits establerts per els socis/es. 
Inclou un règim transitori que permet la seva dissolució i liquidació, amb un règim fiscal 
avantatjós.  

 
 
Davant de qualsevol dubte, restem a la seva disposició. 

 
Cordialment,  
 
Departament Fiscal 
www.bna.cat 
 
 
 

http://www.bna.cat/

