NOTA INFORMATIVA. DECRET LLEI 4/2013, DE 2 D’AGOST, DEL CONSELL, PEL QUAL
S’ESTABLIXEN LES MESURES URGENTS PER A LA REDUCCIÓ DEL DÈFICIT PÚBLIC I LA LLUITA
CONTRA EL FRAU FISCAL A LA COMUNITAT VALENCIANA, AIXÍ COM ALTRES MESURES EN
MATÈRIA D’ORDENACIÓ DEL JOC (DOCV núm. 7083, de 06/08/2013)
Amb data 6 d’agost de 2013, s’ha publicat el Decret Llei 4/2013, de 2 d’agost, del Consell, pel
qual s’establixen les mesures urgents per a la reducció del dèficit públic i la lluita contra el frau
fiscal a la Comunitat Valenciana, així com altres mesures en matèria d’ordenació del joc (DOCV
núm.7083, de 06/08/2013), que ha entrat en vigor el mateix dia de la publicació.
Els principals objectius de les mesures fiscals incloses en el present decret llei pretenen, d’una
banda, que, en l’actual context de crisi econòmica i dèficit públic a la Comunitat Valenciana,
contribuïsquen més els qui més tenen, i, de l’altra, reforçar els instruments jurídics de
l’Administració tributària valenciana per al control i la lluita contra el frau fiscal en l’àmbit dels
tributs cedits per l’Estat a la Comunitat Valenciana, fomentar, alhora, que els contribuents
complisquen espontàniament amb les seues obligacions tributàries, i simplificar les obligacions
tributàries formals.

MESURES EN L’ÀMBIT DE L’IMPOST SOBRE SUCCESSIONS I DONACIONS
En este sentit, en relació amb l’Impost sobre Successions i Donacions, s’adopten les mesures
següents:
1. En relació amb els beneficis fiscals:
1.1 Reduccions en la base imposable en les adquisicions mortis causa:
S’incrementen les actuals reduccions en la base imposable per parentiu, en el cas de les
adquisicions mortis causa:
Reduccions per parentiu
GRUP II: cònjuges,
descendents o adoptats de
21 o més anys d’edat, o
ascendents o adoptants del
causant
GRUP I: descendents o
adoptats menors de 21 anys

HI meritats abans de
l’entrada en vigor del
Decret Llei

HI meritats a partir de
l’entrada en vigor del Decret

40.000 €

100.000 €

40.000 €, més 8.000 € per
cada any de menys de 21,
que tinga el drethavent.
Límit: 96.000 €

100.000 €, més 8.000 € per
cada any de menys de 21,
que tinga el drethavent.
Límit: 156.000 €

Llei

S’establix una nova reducció autonòmica en la base imposable per l’adquisició de la vivenda
habitual del causant, en el cas de les adquisicions mortis causa:

Reducció per
vivenda habitual
del causant
Import
Àmbit subjectiu

HI meritats abans de l’entrada
en vigor del Decret Llei

HI meritats a partir de l’entrada en
vigor del Decret Llei

95%. Límit: 122.606,47 €

95%. Límit: 150.000 €

(deducció estatal)

(deducció autonòmica que substituïx
l’estatal)

Cònjuge, ascendents o
descendents, o col·lateral > 65
anys que haguera conviscut els
dos anys anteriors a la
defunció.

Cònjuge, ascendents o
descendents, o col·lateral > 65 anys
que haguera conviscut els dos anys
anteriors a la defunció.

10 anys

5 anys

Termini
manteniment
adquisició per
hereu

1.2. Reduccions en la base imposable en les adquisicions inter-vivos:
S’incrementen les actuals reduccions en la base imposable per parentiu:
Reduccions per parentiu
Fills o adoptats d’edat ≥ 21 anys, o pares o
adoptants del donant
Descendents o adoptats d’edat <21 anys

En determinats casos de premoriència dels
pares, quan els adquirents siguen néts o
iaios del donant

HI meritats abans de
l’entrada en vigor
del Decret Llei

HI meritats a partir de
l’entrada en vigor del
Decret Llei

40.000 €
40.000€, més 8.000€
per cada any de
menys de 21, que
tinga el drethavent.
Límit: 96.000 €

100.000 €
100.000€, més
8.000€ per cada any
de menys de 21, que
tinga el drethavent.
Límit: 156.000 €

40.000€, més, si és el
cas, 8.000€ per cada
any de menys de 21,
que tinga el
drethavent.
Límit: 96.000 €

100.000€, més, si és
el cas, 8.000 € per
cada any de menys
de 21, que tinga el
drethavent. Límit:
156.000 €

1.3. Bonificacions en la quota, tant en el cas d’adquisicions mortis-causa, com a adquisicions
entre vius:
Es reduïxen les actuals bonificacions, que passen del 99 al 75 %, així com la base sobre la
qual s’apliquen:
Bonificacions
Mortis causa per parentiu i
discapacitat
Inter vivos per parentiu

HI meritats abans de
l’entrada en vigor del Decret
Llei

HI meritats a partir de
l’entrada en vigor del Decret
Llei

99%

75%

99%
(límit: 420.000 €)

75%
(límit: 150.000 €)

Inter vivos per discapacitat

99%

75%

Les bonificacions passen a calcular-se sobre la part de la quota tributària de l’Impost sobre
Successions i Donacions que proporcionalment corresponga als béns i drets declarats pel
subjecte passiu. S’entendrà com a béns i drets declarats pel subjecte passiu aquells que
estiguen inclosos de forma completa en una autoliquidació presentada dins del termini
voluntari o fora d’este, sense que s’haja efectuat un requeriment previ per l’Administració
tributària en els termes a què es referix el l’article 27.1 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre,
General Tributària. Per a determinar la proporció de la quota tributària que correspon als béns
declarats pel subjecte passiu, es tindrà en compte la relació entre aquella base liquidable que
correspondria als béns i drets declarats pel subjecte passiu i la base liquidable que corresponga
a la totalitat dels adquirits.
2. En relació amb els terminis de presentació:
Es regulen de manera expressa els terminis de presentació i ingrés de les autoliquidacions
per el Impost sobre Successions i Donacions:
HI meritats abans de
l’entrada en vigor del Decret
Llei

HI meritats a partir de
l’entrada en vigor del Decret
Llei

Successions

6 mesos

6 mesos

Donacions

30 dies hàbils

1 mes

A més, s’establix un nou termini d’un mes comptat des del dia en què s’haguera produït
l’incompliment, en el cas que després de l’aplicació d’un benefici fiscal es produïsca la pèrdua
del dret a la seua aplicació per incompliment dels requisits a què estiguera condicionat.
3. En relació amb les obligacions d’informació:
S’establix una nova obligació formal d’informació del subjecte passiu, en l’àmbit de les
adquisicions mortis causa, consistent en la presentació, junt amb l’autoliquidació, de la
documentació acreditativa dels depòsits i valors negociats en mercats organitzats dels que fóra
titular el causant l’any natural anterior a la defunció, amb expressió dels moviments efectuats
durant el dit termini. S’exonera, no obstant això, del compliment d’esta obligació els subjectes
passius inclosos en els grups I i II de parentiu, quan la seua base imposable siga inferior o igual
a 100.000 euros.

MESURES EN L’ÀMBIT DE l’IMPOST SOBRE TRANSMISSIONS PATRIMONIALS I ACTES
JURÍDICS DOCUMENTATS
Els objectius pretesos de reducció del dèficit, simplificació de les obligacions tributares formals
i foment de la regularització voluntària dels contribuents, han suposat l’adopció, en l’àmbit de
l’ITPAJD, de les mesures següents:
1. Relacionades amb els tipus de gravamen:
1.1 Modalitat Transmissions patrimonials oneroses
1.1.1 Transmissió de béns immobles, així com la constitució i cessió de drets reals que
recaiguen sobre estos, excepte els drets reals de garantia:
A) TIPUS GENERAL: 10%
En la modalitat de Transmissions Patrimonials Oneroses, s’establix, amb caràcter indefinit, un
nou tipus general relatiu a les transmissions d’immobles, passant el dit tipus del 8 al 10%, en
consonància amb el tipus impositiu de l’IVA aplicable a l’entrega de vivendes noves.
B) TIPUS REDUÏT DEL 8%
No obstant això, en determinats àmbits susceptibles de major foment públic, s’establix el tipus
del 8%, que resulta aplicable a l’adquisició de vivendes de protecció pública de règim general,
que siguen vivendes habituals; a l’adquisició de la vivenda habitual de jóvens de fins a 35 anys,
amb determinats límits de renda del subjecte passiu adquirent; a l’adquisició de béns
immobles inclosos en la transmissió de la totalitat d’un patrimoni empresarial o professional o
d’una branca d’activitat, quan la transmissió d’este patrimoni no quede subjecta a l’IVA, amb
determinades condicions de radicació a la Comunitat Valenciana, manteniment de l’activitat i
de la plantilla mitjana de treballadors, i volum de negoci inferior a un determinat import; i a
l’adquisició de béns immobles per jóvens menors de 35 anys que siguen empresaris o
professionals o per societats mercantils participades directament en la seua integritat per
jóvens menors de 35 anys, amb determinades condicions de radicació a la Comunitat
Valenciana, manteniment de l’activitat i volum de negoci inferior a un determinat import.
C) TIPUS REDUÏT DEL 4%:
Finalment, es mantenen els tipus del 4 % en l’adquisició de la vivenda habitual d’una família
nombrosa, o d’un discapacitat, així com en l’adquisició de vivendes de protecció oficial de
règim especial, que siguen vivendes habituals. En el cas de les famílies nombroses, se
simplifiquen els requisits per a l’aplicació del tipus reduït, exigint-se només la tinença del títol
de família nombrosa i rendes per baix d’un determinat límit, i deixant-se d’exigir altres
requisits específics anteriorment establits, com el de termini per a l’adquisició de la nova
vivenda i per a la venda de l’anterior, o el requisit de major superfície de la nova vivenda
respecte de l’anterior, a fi d’aconseguir una major neutralitat fiscal en la presa de les decisions
per a l’hàbitat d’este tipus de famílies amb majors càrregues associades al nombre de fills.
1.1.2 Transmissió de béns mobles i semovents, així com la constitució i cessió de drets reals
que recaiguen sobre estos, excepte els drets reals de garantia:
Les transmissions de béns mobles i semovents, la constitució i cessió de drets reals que
recaiguen sobre estos –excepte els drets reals de garantia–, i la constitució de concessions
administratives, passen a tributar al 6%, amb les excepcions següents:

1) La adquisició d’automòbils de turisme, vehicles tot terreny, motocicletes i ciclomotors,
exclosos els de caràcter històric, amb valor inferior a 20.000 euros i una antiguitat
superior a 12 anys, s’establixen quotes fixes en funció del tipus de vehicle i de la seua
cilindrada.
2) La adquisició d’automòbils de turisme, vehicles tot terreny, motocicletes i ciclomotors,
amb una antiguitat igual o inferior a 12 anys i una cilindrada superior a 2.000 cc, o amb
un valor igual o superior a 20.000 euros; d’embarcacions de recreació amb més de 8
metres d’eslora o amb un valor igual o superior a 20.000 euros, inclosos els vehicles
qualificats com històrics; i d’objectes d’art i antiguitats (tal com es definixen en
l’article 19.Dos de la Llei 19/1991, de 6 de juny, de l’Impost sobre el Patrimoni), passa
a tributar al 8%.
1.2 Modalitat Actes jurídics documentats
En la modalitat d’Actes jurídics documentats, s’establix, amb caràcter indefinit, un nou tipus
general de l’1,5%.
D’altra banda, es manté el tipus reduït del 0,1% i els supòsits sobre els quals s’aplica,
simplificant, no obstant això, els requisits exigits en la constitució de préstecs hipotecaris per a
l’adquisició de la vivenda habitual d’una família nombrosa, a fi d’equiparar-los als requisits
exigits en el corresponent tipus reduït de famílies nombroses de TPO.

NOVETATS INTRODUÏDES EN EL TIPUS DE GRAVAMEN
T
Caràcter general
P
Vivendes protegides de règim general; vivenda
O IMMOBLES
habitual de jóvens; immobles adquirits en la
transmissió d’un patrimoni empresarial o
adquirits per jóvens empresaris o per PIMES per
ells constituïdes.

MOBLES

A
J
D

ABANS
8%

ARA
10%

8%

8%

Caràcter general
Automòbils de turisme, vehicles tot terreny,
motocicletes i ciclomotors, exclosos els històrics,
amb valor inferior a 20.000 euros i una antiguitat
superior a 12 anys.

4%

6%

4%

Quotes
fixes

Béns sumptuaris i antiguitats

4%

8%

Caràcter general

1,2%

1,5%

QUOTES FIXES
MOTOCICLETES DE MÉS DE 12 ANYS I MENYS
TURISMES I TOT TERRENYS DE MÉS DE 12
DE 20.000€
ANYS I MENYS DE 20.000€
cilindrada ≤ 250 cc
10 €
cilindrada ≤ 1500 cc
40 €
250 cc < cilindrada ≤ 550cc

20 €

1500cc < cilindrada≤2000cc

60 €

550 < cilindrada ≤ 750 cc

35 €

2000cc < cilindrada

140 €

750cc < cilindrada

55 €

2. Relacionades amb els requisits que acrediten la presentació i el pagament de l’impost en
relació amb l’adquisició no exempta de vehicles a què es referixen les esmentades quotes
fixes:
En el cas de transmissió no exempta dels automòbils de turisme, vehicles tot terreny,
motocicletes i ciclomotors, exclosos els de caràcter històric, amb valor inferior a 20.000 euros i
una antiguitat superior a 12 anys –a què es referixen les quotes fixes–, els contribuents tan sols
hauran de presentar el model 620, degudament omplit i amb la validació mecànica de l’ingrés
efectuat, directament davant de l’òrgan competent de tràfic per a tramitar el canvi de
titularitat del vehicle, sense necessitat de passar per les dependències d’Hisenda. Sense perjuí
que el document s’haja de presentar en tràfic, en la casella del codi territorial del model haurà
de consignar-se el codi de la Direcció Territorial d’Hisenda i Administració Pública
corresponent al domicili de l’adquirent (Alacant: 03, Castelló: 12, València: 46).
En el cas que l’adquisició estiga exempta, hauran de presentar, com en el cas general, el model
620 junt amb la resta de la documentació exigida, en la Direcció Territorial d’Hisenda que
corresponga.
3. Relacionades amb els béns mobles adquirits per empresaris/professionals a particulars
per a destinar-los a la seua revenda, excepte valors mobiliaris i mitjans de transport usats no
destinats a l’aferrallament:
S’establix una declaració-liquidació agregada de tots els fets imposables produïts dins de cada
trimestre natural, ajustant-se al model que determine el conseller competent en matèria
d’Hisenda, que haurà de ser presentat en els vint primers dies naturals del mes següent al
període de liquidació que corresponga. No obstant això, l’autoliquidació corresponent a l’últim
període de l’any es presentarà durant els trenta primers dies naturals del mes de gener de
l’any següent.
La primera declaració, que es confeccionarà de conformitat amb el que disposa l’orde del
conseller competent en matèria d’Hisenda, a efectuar serà la que corresponga al tercer
trimestre de l’any 2013, el termini de presentació de la qual acabarà el 20 d’octubre de 2013,
la qual inclourà els fets imposables meritats des de l’1 de juliol fins al 30 de setembre, ambdós
inclosos.

4. Relacionades amb els terminis de presentació:
Es regulen de manera expressa els terminis de presentació i ingrés de les autoliquidacions
per l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats:

Cas general
Consolidació del domini per
defunció de l’usufructuari
Béns mobles adquirits per
Béns mobles adquirits per
empresaris o professionals
a particulars per a
revendre’ls

HI meritats abans de
l’entrada en vigor del Decret
Llei

HI meritats a partir de
l’entrada en vigor del Decret
Llei

30 dies hàbils

1 mes

6 mesos
30 dies hàbils

6 mesos
20 primers dies naturals del
mes següent al període de
liquidació que corresponga.

A més, s’establix un nou termini d’un mes comptat des del dia en què s’haja produït
l’incompliment, en el cas que després de l’aplicació d’un benefici fiscal es produïsca la pèrdua
del dret a la seua aplicació per incompliment dels requisits a què estiguera condicionat.

