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Impost sobre la Renda de No Residents

• Fonament del tribut
– Gravamen dels residents i dels no residents
– La doble imposició internacional

• Fonts normatives
– TRLIRNR, aprovat pel RDL 5/2004, de 5 de març
– Convenis per a evitar la doble imposició

• Naturalesa i objecte (art. 1 TRLIRNR)
– Dificultats específiques de control i recaptació
– Paper destacat de responsables i retenidors

• Subjecte passiu (art. 5 TRLIRNR)
– Persones físiques i jurídiques
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• Responsable (art. 9 TRLIRNR)
– Responsables solidaris         pagadors i representants
– Exclusió en cas que hi hagi obligació de retenir

• Representant (art. 10 TRLIRNR)
– Obligats a nomenar representant
– Incompliment          sanció pecuniària fixa

• Domicili fiscal a Espanya (art. 11 TRLIRNR)
• Fet imposable (art. 12 TRLIRNR)

– Rendes obtingudes en territori espanyol
• Exempcions (art. 14 TRLIRNR)

– Atracció de capitals d’inversió cap a Espanya
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• No residents amb establiment permanent
– Tributació semblant a la de les entitats residents
– Tota la renda mundial que es pugui imputar a l’EP
– Base imposable         regles de l’IS (art. 18 TRLIRNR)
– Particularitats:

Pagaments a la casa central
Despeses de direcció i d’administració
Operacions vinculades

– Deute tributari (art. 19 TRLIRNR)
Tipus de gravamen
Deduccions de la quota íntegra

– Període impositiu i meritació (art. 20 TRLIRNR)
– Gestió del tribut (arts. 21 a 23 TRLIRNR)
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• No residents sense establiment permanent
– Impost instantani         s’aplica sobre cada operació
– No és possible la compensació de rendes
– Impost analític        variable en funció del tipus de renda
– Base imposable (art. 24 TRLIRNR)
– Quota tributària (art. 25 TRLIRNR)

Tipus de gravamen         possible aplicació dels CDI
Deduccions de la quota (art. 26 TRLIRNR)

– Gestió del tribut
Autoliquidació (art. 28 TRLIRNR)
Obligació de retenir (arts. 30 a 32 TRLIRNR)

• Opció residents en la UE (art. 46 TRLIRNR)
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