NÚMERO DE CONSULTA NO VINCULANT: NV0008-07
ÒRGAN: Direcció General de Tributs
DATA D’EIXIDA: 18/09/2007
NORMATIVA: Art. 24 Llei 21/2001 i arts. 10.1 i 12 bis de la Llei 13/1997 de la
Generalitat Valenciana.
DESCRIPCIÓ DELS FETS:
Beneficis fiscals autonòmics en la successió en un bé immoble situat a la
Comunitat Valenciana, quan l’hereu residisca a l’estranger.
QÜESTIÓ PLANTEJADA:
Beneficis fiscals autonòmics que resulten aplicables en el cas de
successions, quan l’hereu residisca a l’estranger.
CONTESTACIÓ COMPLETA:
En relació amb l’aplicació dels beneficis fiscals autonòmics en les
successions per actes per causa de mort quan l’hereu residisca a l’estranger, s’ha
d’assenyalar que aquests beneficis fiscals només seran aplicables en el cas que el
mort haja residit habitualment a la Comunitat Valenciana, conformement al que es
preveu en l’article 24 de la Llei 21/2001, de 27 de desembre, per la qual es regulen
les mesures fiscals i administratives del nou sistema de finançament de les
comunitats autònomes de règim comú i ciutats amb estatut d’autonomia, durant els
últims cinc anys anteriors, comptats de data a data, que finalitzen el dia anterior al
de la defunció. En un altre cas, s’aplicaria la normativa de l’Estat, continguda en la
Llei 29/1987, de 18 de desembre, de l’impost sobre successions i donacions.
D’altra banda, perquè siga aplicable la bonificació del 99 % prevista en
l’article 12 bis.1.a de l’esmentada Llei 13/1997 a la qual vosté fa referència en el seu
escrit, serà, a més, necessari que els hereus siguen ascendents, adoptants,
cònjuges o descendents o adoptats del mort, la residència habitual del qual radique
a la Comunitat Valenciana a la data de defunció.
Aquesta contestació s’efectua d’acord amb la informació proporcionada per la
consultant, sense tindre en compte altres circumstàncies no esmentades o que
concorregueren efectivament, i que pogueren tenir rellevància en la determinació del
propòsit principal de l’operació projectada, de manera que podrien alterar el judici
d’aquest.

