NOVETATS INTRODUÏDES EN
LA LLEI D’ACOMPANYAMENT
ALS PRESSUPOSTOS PER A
L’ANY 2022

 Modificacions de les figures tributàries creades a la llei
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d’acompanyament als pressupostos de l’any 2021:
Modificació impost habitatges buits.
 Noves mesures fiscals als impostos cedits: IRPF e

ITPAJD.

 l’Impost sobre els habitatges desocupats:

MODIFICACIONS DE
LES FIGURES
TRIBUTARIES CREADES
A LA LLEI
D’ACOMPANYAMENT
ALS PRESSUPOSTOS DE
2021

A més
d’algunes correccions de caràcter tècnic, s’incorporen
incentius destinats als grans tenidors que donen un ús
efectiu als habitatges inscrits en el Registre d’habitatges
desocupats. En particular, es tornarà l’impost meritat:
a) Des de que s’inicie l’ús com a habitatge, en el cas

d’aquells immobles respecte de les quals s’hagués
subscrit amb l’Administració alguna mesura de foment
o acord d'intermediació.
b) Des de la data de la sol·licitud de baixa en el registre,

en la resta de casos.

 Nova deducció per a la contractació indefinida de

NOVES MESURES
FISCALS ALS
IMPOSTOS CEDITS:
IRPF

treballadors/es afiliats/des al sistema especial
d’empleats/des de la llar de la seguretat social per a la
cura de persones.
En compliment de l’acció 74, relativa a las mesures de
conciliació, de l’Acord Social “Alcem-nos”, i de la Llei
9/2003, d’Igualtat de la Comunitat Valenciana.
Substitueix a la que incentivava la realització de labors
no remunerades a la llar per un dels conjugues.
Alternativa a les deduccions per custòdia no ocasional
en guarderies, per conciliació i per ascendents.
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Nova deducció sobre per a la contractació indefinida de
treballadors afiliats al sistema especial d’empleats/des de la llar
de la seguretat social per a la cura de persones.
Característiques:
a)

El 50 per 100 de les quotes satisfetes per les cotitzacions efectuades
per a la cura d’una o diverses persones d'edat menor de 5 anys o
ascendents en línia directa, per consanguinitat, afinitat o adopció,
majors de 75 anys, o de 65 anys si tenen la consideració de persones
amb discapacitat física, orgànica o sensorial amb un grau igual o
superior al 65%; o amb discapacitat cognitiva, psicosocial, intel·lectual
o del desenvolupament amb un grau igual o superior al 33% i donen
dret a l'aplicació dels mínims familiars.

b)

Els contribuents han de desenvolupar activitats per compte propi o
alié per les quals perceben rendiments del treball o d'activitats
econòmiques i no superar una base liquidable de 25.000 euros, en
tributació individual, o 40.000, en cas de tributació conjunta.

c)

El límit de la deducció serà de 600 euros en cas que el contribuent
tinga al seu càrrec un menor i de 1.000 euros en el cas que siguen
dos menors o més o es tracte de famílies monoparentals.

d)

Quan el contribuent tinga al seu càrrec un ascendent el límit serà de
300 euros, augmentant a 500 euros en el cas que siguen dos o més.

 Modificació del requisit a la deducció per lloguer
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d’habitatge habitual de no disposar d’un altre
habitatge a menys de cent kilòmetres. Amb la nova
redacció s'atén diverses circumstàncies per les quals els
partícips en algun grau en el ple domini o en drets d'ús o
gaudi d’un altre habitatge no puguen utilitzar-lo com a
residència i hagen de recórrer a l'arrendament: existència
d'una comunitat en la titularitat del bé o dret (per exemple,
d'origen hereditari), circumstàncies personals (sentència de
divorci que atorgue l'ús al ex cònjuge) o la situació de
l'immoble (estat ruïnós). Així mateix, es redueix la distància
entre immobles de 100 a 50 quilòmetres.
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 Modificació de la base de la deducció a l’adquisició de

vehicles de mobilitat personal. S’especifica que del seu
import es descomptaran les quantitats percebudes en forma
d’ajudes amb la fi d’evitar solapaments en els incentius davant
la possibilitat que es convoquen futurs programes de
subvencions amb la mateixa finalitat i objecte que siguen de
percepció directa pels compradors.

 IRPF: Deducció per donacions destinades al foment
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de la llengua valenciana. Es dona compliment a la
Resolució del 8 de març de 2021 de la Comissió d'Economia,
Pressupostos i Hisenda de les Corts Valencianes, que va
acordar la creació d'un cens d'entitats de foment del valencià
amb la finalitat principal d'identificar aquelles entitats que
treballen pel foment del valencià fora de l'administració
pública. Això simplifica la redacció de la mesura, perquè
l'existència del cens permet establir, com a únic requisit per a
aquelles entitats no integrades dins del sector públic, que es
troben inscrites en el Cens d'entitats de foment del valencià
l'últim dia del període impositiu.

 IRPF: Adaptació dels criteris per considerar un

ADAPTACIONS
PER
MODIFICACIONS
NORMATIVES:

municipi amb risc de despoblament: S’actualitzen els
criteris per a considerar un municipi en risc de despoblament
d’acord amb l'apartat tres de l'article 4 del Decret 182/2018,
de 10 d'octubre, de Consell, pel qual es regula la línia
específica del Fons de Cooperació Municipal per a la Lluita
contra el despoblament dels Municipis de la Comunitat
Valenciana. Novetats:
a) Mantindran la condició de municipi amb risc de

despoblament durant l'exercici en què es produïsca
aquesta circumstància els municipis que perden la
condició de beneficiaris del fons per complir només
quatre dels sis requisits exigits.
b) En tot cas, tindran la consideració de municipis amb risc

de despoblament tots els que tinguen una població
inferior als 300 habitants.

 Inclusió dels requisits d'aplicació de la bonificació
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contemplada en la transmissió de la totalitat o part
d'un o més habitatges a un empresari del sector
immobiliari: Per a definir les obres tendents a millorar el
rendiment energètic de l'habitatge es suprimeix la necessitat
d’aprovació d’una ordre i es fa, per raons de coherència i
simplicitat normativa, una remissió a les actuacions que es
consideren subvencionables per a la millora de l'eficiència
energètica d'acord amb els criteris i mitjans de justificació
continguts en les bases reguladores de les ajudes de
rehabilitació d'edificis dels programes de foment de la millora
de l'eficiència energètica i sostenibilitat en habitatges del pla
d'ajudes estatal o europeu vigent en el moment de la
meritació de l'impost.

Moltes gràcies per la seua atenció

