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Resum 

 

La influència de la normativa fiscal en l’exercici i organització de les activitats 

econòmiques és indubtable. Coneixedor d’aquest poder, el legislador espanyol ha 

establert un seguit de bonificacions fiscals, genèricament conegudes com a “règim fiscal 

dels treballadors desplaçats a l’estranger”, que busquen promocionar la 

internacionalització del capital humà de les empreses espanyoles i, en definitiva, 

potenciar-ne la competitivitat i productivitat.  Aquestes mesures, àmpliament 

utilitzades, s’han caracteritzat per la generació d’una abundant casuística, agreujada per 

l’heterogeneïtat de supòsits en què s’apliquen. 

Per tot això, l’objecte d’aquest treball és analitzar detalladament cadascun d’aquests 

incentius -fent especial èmfasi en les més rellevants- per tal d’estudiar la seva idoneïtat i 

conveniència, tot posant de manifest els problemes fàctics i discussions doctrinals més 

rellevants que ha generat la seva aplicació. 
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1. Introducció 

 

La creixent globalització i la difícil situació econòmica que afronta el nostre país arrel 

de la crisi econòmica i financera de l’any 2007 han provocat que, tant empreses com 

particulars, optin cada cop més per acudir al mercat exterior en busca de noves 

oportunitats i creixement econòmic. En aquest context, resulta especialment rellevant 

l’estudi i comprensió de la normativa fiscal i dels avantatges que la mateixa atorga a 

aquells que inicien una aventura professional a l’estranger.  

 

Aquest és precisament l’objectiu del present treball; analitzar críticament i 

sistemàticament el règim fiscal al que queden sotmesos els treballadors que, tot i seguir 

residint a Espanya, hagin de desplaçar-se a l’estranger per un període de temps 

determinat, amb l’objectiu de realitzar-hi alguna activitat professional. És a dir, 

analitzar el règim fiscal al que queda sotmès aquell subjecte designat en l’àmbit tributari 

com a treballador expatriat o expatriat d’empresa. 

 

Aquest règim es caracteritza per l’establiment d’un seguit de beneficis fiscals a favor 

del treballador desplaçat, dels quals en destaquen: en primer lloc, l’exempció de 

rendiments del treball realitzat a l’estranger, recollida en l’art. 7p) de la Llei 35/2006, de 

28 de novembre, de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques – LIRPF en 

endavant- (així com en l’art. 6 del Reglament 439/2007, de 30 de març, de l’IRPF –

RIRPF en endavant-), que consisteix en una exempció destinada a minorar la càrrega 

fiscal que recau sobre els rendiments del treball obtinguts pels treballadors desplaçats a 

l’estranger durant el període d’expatriació. En segon lloc, el règim d’excessos exclosos 

de tributació de l’article 9A3B) RIRPF i, en tercer lloc, el règim de dietes exceptuades 

de gravamen recollit en l’article 9 RIRPF. 

 

En aquest estudi es farà especial èmfasi en el més rellevant dels beneficis, l’exempció 

dels rendiments del treball realitzat a l’estranger, que tot i trobar-se vigent (amb 

evidents modificacions) des de l’any 1998, presenta una aplicació pràctica que no està 

exempta de conflictes, tant per la diversitat i casuística dels supòsits que resten sota el 

seu àmbit d’aplicació ( i la gran quantitat de respostes que la DGT ha hagut d’adreçar 

sobre la matèria, així com l’abundant jurisprudència dels Tribunals, sobretot inferiors, 

en són una clara prova), com per l’estricte control i rigidesa amb el qual ha estat 
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implementada per la pròpia Administració Tributària. En aquest sentit, Stella Raventós 

ha destacat que una de les principals dificultats amb la que topa aquest règim és que la 

seva implementació es deixa en mans d’una Administració Tributària que no s’hi ha 

mostrat tradicionalment favorable, sinó que l’ha contemplat com una “disminució de la 

recaptació  o un possible abús del contribuent”1. 

 

Per tal de determinar l’eficàcia d’aquesta bonificació fiscal i analitzar-ne la idoneïtat i 

proporcionalitat, s’estudiarà, en primer lloc, quina ha estat l’evolució que ha seguit 

l’exempció i la finalitat perseguida amb la mateixa. 

 

En segon lloc, es delimitarà l’àmbit subjectiu d’aplicació de l’exempció; en altres 

paraules, es tractarà la necessària condició de contribuent per l’IRPF (i, per tant de 

resident a Espanya) que ha de tenir el treballador desplaçat per beneficiar-se’n.  

 

En tercer lloc, es perfilarà el seu àmbit objectiu, és a dir, s’especificaran quin són els 

rendiments del treball que, conforme a les normes internacionals (bàsicament Convenis 

per a evitar la Doble imposició), queden subjectes a tributació a Espanya i, per tant, 

poden gaudir de l’exempció. En aquest apartat es realitzarà una especial menció a la 

tributació dels rendiments del treball en el marc d’un desplaçament comunitari, que és 

el tipus de desplaçament més important, en termes quantitatius, que efectuen els 

treballadors espanyols.  

 

Finalment, s’estudiarà la compatibilitat de l’exempció amb els mencionats règims 

d’excessos, i amb la percepció de dietes de manutenció i estància exceptuades de 

gravamen, també previstos com a formes de bonificació fiscal del treballador desplaçat 

en el nostre règim intern.  

 

Al llarg de l’anàlisi es posaran de relleu els principals conflictes i discussions doctrinals 

i jurisprudencials que ha suscitat l’aplicació del règim, així com les respostes més 

rellevants que s’hi han adreçat tant des dels Tribunals i la doctrina administrativa de la 

Direcció General de Tributs -DGT, en endavant-, com des d’un punt de vista teòric. 

 

                                                
1  RAVENTÓS CALVO, S.: “L’exempció per als treballadors desplaçats de l’article 7 de l’IRPF” 
Quincena Fiscal, 2005, pàgines 87-88;  
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2.  El règim fiscal dels treballadors desplaçats a l’estranger 

 

Tal i com s’ha exposat anteriorment, la legislació espanyola preveu tot un règim jurídic 

al qual queda sotmès el treballador espanyol que, tot i seguir residint a Espanya i 

tributant per l’IRPF, realitza un desplaçament a l’estranger amb l’objectiu 

desenvolupar-hi una activitat professional. 

 

Aquest règim gaudeix de tot un conjunt de bonificacions i incentius fiscals destinats a 

disminuir la càrrega tributària que recau sobre els rendiments obtinguts per aquest 

treballador de les quals les més rellevants són, com s’ha comentat, l’exempció de 

l’article 7p) de la LIRPF, el règim d’excessos exclosos de tributació de l’article 9A3B) 

RIRPF i, el règim de dietes exceptuades de gravamen recollit en l’article 9 RIRPF.  

 

De tots ells, el benefici més important i més utilitzat és, sens dubte, l’exempció de 

l’article 7 de la LIRPF, que s’examinarà amb profunditat en els apartats que segueixen. 

 

A) L’exempció de l’article 7 p) de la LIRPF 

 

a. Evolució històrica i finalitat de l’exempció de l’article 7p) de la 

LIRPF 

 

Introduïda per primer cop amb l’entrada en vigor de la Llei 40/1998, 9 de desembre, de 

l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i altres normes tributàries, l’exempció 

de les rendes del treball realitzat a l’estranger ha experimentat alguns canvis rellevants 

en la seva ratio legis,  que han condicionat la seva configuració i requisits d’aplicació. 

 

Així, el que va néixer inicialment com un mecanisme destinat a evitar la doble 

imposició internacional dels rendiments del treball realitzat a l’estranger– un dels 

requisits d’aplicació de l’exempció era la “tributació efectiva a l’estranger per raó d’un 

impost de naturalesa similar o idèntica” 2 a l’IRPF, - va convertir-se, amb el pas del 

temps,  en una eina per a “afavorir la competitivitat de les empreses espanyoles”3.  

                                                
2 Article 7p) de la Llei 40/1998, LIRPF, redacció inicial (vigent des d’1 de gener de 1999 fins a 25 de 
juny de 2000).   
3 Direcció General de Tributs, Consulta vinculant núm. 2572/03 de 30 desembre. 
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Això és, en una eina per a incentivar la internacionalització de les empreses espanyoles 

a través de l’abaratiment del desplaçament del seu capital humà (i és que l’exempció 

com a tal no es destina a l’empresa, que ja compta amb exempcions de similar finalitat 

en la Llei de l’Impost de Societats 4 , sinó a la persona desplaçada, establint una 

bonificació fiscal sobre la renta vinculada al desplaçament), fomentar l’adquisició 

d’experiència laboral i, en definitiva, augmentar-ne la productivitat; tot amb l’objectiu 

final d’aconseguir una repercussió positiva per a l’economia espanyola.  

 

Mostra d’aquest canvi de finalitat es troba en l’eliminació de l’exigència de tributar per 

l’impost en el territori on es desenvolupi el treball (la denominada subject to tax clause) 

que, com ja s’ha apuntat, es trobava present en el règim inicial i que avui en dia ha 

quedat reduïda a la genèrica “aplicació d’un impost de naturalesa idèntica o anàloga – a 

l’IRPF- en el territori”5, sense exigir-se una tributació efectiva pel mateix, i atorgant al 

seu destinatari un benefici fiscal real6.  

 

No obstant, cal tenir present, tal i com destaca Belén García Carretero7, que aquest 

impuls a la internacionalització pot comportar, al seu torn, conseqüències negatives tals 

com la deslocalització d’empreses i treballadors qualificats –sobretot en un context de 

lliure circulació de treballadors en el marc de la UE- de forma que els Estats, a l’hora de 

dissenyar el seu règim d’expatriació, han de procurar buscar l’equilibri entre la 

promoció de la internacionalització i els devastadors efectes de la pèrdua de capital 

qualificat. 

 

Com a conseqüència dels canvis en la finalitat perseguida per l’exempció, i per la 

imperiosa necessitat d’adaptació a un entorn canviant, des de la regulació de 1998 i fins 

a la configuració actual, el precepte ha patit modificacions de caràcter substancial; amb 

especial incidència en els requisits per a la seva aplicació. 
                                                
4 A títol d’exemple, vid. Article 22 de la  Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l’Impost sobre Societats, 
que estableix l’exempció per rendes obtingudes a l’estranger a través d’un establiment permanent. 
5 Article 7p) de la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l’IRPF. 
 
6  En aquest sentit, la Consulta Vinculant V-0283-15, de 26 de gener de 2015, va establir que “ha 
d’assenyalar-se que el precepte únicament exigeix que en el territori en què es realitzin els treballs 
s’apliqui un impost de naturalesa idèntica o anàloga a la d’aquest Impost i no es tracti d’un país o	 territori 
qualificat reglamentàriament com a paradís fiscal, no que siguin gravats de forma efectiva en el mateix”  
 
7 GARCIA CARRETERO B. “La fiscalitat dels treballadors desplaçats en un entorn de globalització i 
deslocalització”.  Associació Espanyola d’Assessors Fiscals, 2006	
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En aquest sentit, l’article 7p) de l’antiga Llei 40/1998 LIRPF es limitava a declarar 

exempts els rendiments del treball percebuts per treballs realitzats a l’estranger, exigint 

un únic i genèric requisit (ja esmentat) d’haver tributat a l’estranger per un impost 

anàleg a l’IRPF espanyol. Els requisits d’aplicació d’aquest règim, no mencionats a la 

llei, quedaven a concreció del Reglament de l’impost, el Reial Decret 214/1999, de 5 de 

febrer, que, al seu torn, establia un requisit bàsic d’aplicació: la realització dels treballs 

“per a una empresa o establiment permanent radicats a l’estranger” i reiterava la 

necessària “la tributació efectiva a l’estranger per un impost de naturalesa idèntica o 

similar a l’IRPF” recalcant que tal circumstància s’entenia produïda quan “el 

contribuent hagués ingressat en aquest concepte almenys el 50% del que li 

correspondria pagar a Espanya aplicant el tipus mitjà efectiu de l’IRPF als citats 

rendiments”. Per últim, fixava un import màxim de 21.000€ de rendiments que podien 

beneficiar-se de l’exempció. 

 

La redacció originària fou objecte de nombroses modificacions. Entre elles, el Reial 

Decret 3/2000, de 20 de juny – que més endavant va ser incorporat a la Llei 6/2000, de 

13 de desembre- va esmenar la redacció originària de l’article 7p) LIRPF per a establir 

un nou límit quantitatiu de 10 milions de pessetes (60.010€), per a eliminar la ja citada 

subject to tax clause i per a indicar de forma explícita que l’exempció no seria 

d’aplicació quan el desplaçament es realitzés amb destí a un territori qualificat com a 

paradís fiscal. Per últim, va clarificar la incompatibilitat de l’exempció amb el règim 

d’excessos exclosos de tributació (que s’analitzarà més endavant). 

 

Amb la incorporació de les modificacions del citat Reial Decret 3/2000, de 20 de juny, a 

la Llei 6/2000, de 13 de desembre, per la que s’aproven mesures fiscals urgents 

d’estímul a l’estalvi familiar i a la petita i mitjana empresa, el legislador va voler deixar 

patent el ja comentat canvi en la finalitat de l’exempció, destacant en l’Exposició de 

motius de la mateixa llei, que el règim que aquí analitzem tenia com a objectiu “facilitar 

la mobilitat dels treballadors espanyols a l’estranger i simplificar les obligacions 

fiscals”. 
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Per garantir una correcta adaptació dels canvis introduïts per l’anterior Reial Decret, el 

Reial Decret 579/2001, d’1 de juny, va suposar l’adaptació del RIRPF a la nova 

redacció de la LIRPF. Per fer-ho, es va limitar a reescriure l’article 5 del fins aleshores 

vigent RIRPF, de forma pràcticament literal a la nova redacció de l’article 7p) LIRPF. 

 

Per últim, l’actual Llei 35/2006 ha aclarit que el ja incorporat requisit d’existència en el 

territori d’expatriació d’un impost de naturalesa anàloga a l’IRPF espanyol, s’entendrà 

automàticament complert quan “el país o territori en el qual es realitzin els treballs 

tingui subscrit un conveni per a evitar la doble imposició internacional –CDI, en 

endavant- que contingui una clàusula d’intercanvi d’informació”. 8 Aquesta precisió ha 

estat criticada per part de la doctrina, que veu en ella una restricció excessiva a 

l’aplicació de la norma que podria col·lidir amb la seva autèntica ratio legis 

(l’afavoriment de la internacionalització) o, fins i tot, una discriminació injustificada 

respecte aquells països que posseeixen un CDI amb Espanya i aquells que no, 

circumstància que respon exclusivament a raons de política legislativa. 

 

No obstant, la nova redacció ha solucionat un dels dubtes més importants que 

l’aplicació de l’exempció havia generat en la casuística: la possibilitat d’aplicació de 

l’exempció a aquells supòsits en què el treballador desenvolupava la seva activitat 

professional en benefici d’una entitat estrangera, però que està vinculada o pertany al 

mateix grup d’empreses que l’empresa espanyola d’origen. A tals efectes, la nova 

redacció del precepte ha establert que, en aquests supòsits,  per aplicar l’exempció 

s’hauran de reunir els requisits de l’antic 16.5 del Text Refós de la Llei de l’Impost de 

Societats9, actual article 18.5 de la Llei 27/2014, de l’Impost sobre Societats, que 

exigeix que els serveis en qüestió hagin proporcionat “un avantatge o utilitat a 

l’empresa receptora” (aquesta qüestió serà objecte d’examen en ulteriors apartats). 

 

 

 

 

                                                
8	Article 7p) de la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l’IRPF.	
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b. Àmbit subjectiu i objectiu d’aplicació  

 
Qualsevol desplaçament a l’estranger genera conflictes de determinació de la residència 

fiscal i de tributació dels rendiments del treball. L’aplicació de l’exempció, per tant, no 

queda exonerada dels mateixos. De fet, la delimitació dels subjectes que posseeixen 

residència fiscal a Espanya i de si els rendiments que aquests objectes perceben durant 

l’expatriació poden beneficiar-se d’aquesta bonificació fiscal és una qüestió que s’ha 

d’abordar prèviament abans d’analitzar l’exempció en la seva essència. 

 

La raó principal és que la delimitació de quins subjectes – d’acord amb la legislació 

internacional i interna- posseeixen la residència fiscal a Espanya i quins no, defineix 

l’àmbit subjectiu d’aplicació de l’exempció (subjectes que poden beneficiar-se'n) i, 

d’altra banda, la identificació de quins rendiments del treball poden ser gravats a 

Espanya i, per tant, gaudir de l’aplicació del règim intern d’expatriació, condiciona 

l’àmbit objectiu d’aplicació de l’exempció (rendiments que poden beneficiar-se’n. 

 
i. La determinació de la residència fiscal a Espanya 

 
1. Requisits normatius per a la determinació de la 

residència fiscal 
 
Tot i no figurar de forma explícita com a requisit per a l’aplicació de l’exempció de 

l’article 7p) , la possessió de la residència fiscal a Espanya és, evidentment, la primera 

condició sine qua non per al seu gaudi.   

 

Així, l’article 8 LIRPF estableix que són contribuents per l’IRPF “les persones físiques 

que posseeixin la seva residència habitual en territori espanyol”. 

 

 D’aquesta manera, si com a conseqüència del desplaçament, un treballador fins ara 

resident a Espanya, adquirís la residència habitual en un altre Estat, eventualment 

deixaria d’ésser contribuent de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i, per 

tant, quedaria sense possibilitat d’aplicar-se l’exempció.10 11  

                                                
10 Sempre i quan no pogués enquadrar-se en cap dels supòsits de l’article 9 de la Llei 35/2006, de 28 de 
novembre, de l’IRPF a efectes del qual es consideren contribuents de l’impost, aquelles persones de 
nacionalitat espanyola, així com el seu cònjuge no separat legalment i fills menors d’edat que tinguessin 
la seva residència habitual a l’estranger per la seva condició de: a) Membres de missions diplomàtiques 
espanyoles, comprenent tant al cap de la Missió com als membres del personal diplomàtic, administratiu , 
tècnic o de serveis de la missió b) Membres de les oficines consulars espanyoles , comprenent tant al cap 
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Així, el contribuent que perdés la residència a Espanya no tributaria per l’IRPF, sinó 

que quedaria sotmès a l’Impost sobre la Renta dels No Residents, amb caràcter 

d’obligació real (això és, tributant exclusivament pels rendiments efectivament generats 

a Espanya).    

 

En canvi, el treballador que manté la residència a Espanya, tributa per l’IRFP i ho fa en 

qualitat d’obligació personal o, el que és el mateix, “per la totalitat dels seus rendiments, 

guanys i pèrdues patrimonials, i les imputacions de renda que s’estableixin per la llei, 

amb independència del lloc on s’haguessin produït i sigui quina sigui la residència del 

pagador” (art. 2 LIRPF). Per tant, pot gaudir de l’exempció i de totes les bonificacions 

fiscals previstes en el nostre règim intern. 

 

Pel que fa a la determinació de la residència fiscal, l’article 9 LIRPF assenyala 2 

circumstàncies bàsiques que, individualment, atorguen la residència fiscal al territori 

espanyol: en primer lloc, “la permanència en territori espanyol, més de 183 dies, durant 

l’any natural”. Per a determinar aquest període, es computaran les absències 

esporàdiques12 – això és, les absències esporàdiques es computaran com a períodes de 

residència en territori espanyol-, llevat que el contribuent acrediti la seva residència 

fiscal en un altre país (la qual cosa realitzarà bàsicament mitjançant certificat de 

residència en un territori estranger, emès per les autoritats fiscals del país en qüestió13).   

 

 

                                                                                                                                          
d’aquestes com al funcionari o personal de serveis a elles adscrits, amb excepció dels vicecònsols 
honoraris o agents consulars honoraris i del personal dependent d'ells c) Titulars de càrrec o ocupació 
oficial de l'Estat espanyol com ara membres de les delegacions i representacions permanents acreditades 
davant organismes internacionals o que formin part de delegacions o missions d'observadors a l'estranger. 
d) Funcionaris en actiu que exerceixin a l'estranger càrrec o  ocupació oficial que no tingui caràcter 
diplomàtic o consular.  
 
11	I tampoc li fos d’aplicació el règim de l’article 46 del Reial Decret Legislatiu 5/2004, de 5 de març, pel 
que s’aprova el text refós de la Llei de l’Impost sobre la Renda de no Residents, d’acord amb el qual els 
contribuents de l’IRNR que, tot i no posseir la residencia fiscal a Espanya, siguin residents d’algun Estat 
membre de la UE podran, sota determinades condicions, optar per tributar com a contribuents per l’IRPF. 
 
12	Així ho estableix la llei i així ho han decretat en nombroses ocasions l’Audiència Nacional : “el període 
de permanència no es veu afectat en el seu còmput per les absències temporals, llevat que es demostri la 
residencia habitual en un altre país” (SAN 17 d’octubre de 2002) i la Direcció General de Tributs 
(Consulta Vinculant 191/2012, de 30 de gener). 
13 En aquest sentit, Resolució de la Direcció General de Tributs 21 de Gener de 2003. 
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Com a particularitat, en el supòsit en què el contribuent es desplacés a un paradís fiscal, 

a més d’exigir-se prova de la seva permanència en el citat territori, si posseeix 

nacionalitat espanyola, seguirà tributant per l’IRPF durant el període impositiu en què 

va efectuar el canvi de residència i els quatre períodes impositius posteriors14. 

 

En segon lloc, que radiqui a Espanya el nucli principal o la base de les seves activitats o 

interessos econòmics, sigui de manera directa o indirecta; la qual cosa succeeix 

bàsicament quan el contribuent posseeix a Espanya les seves principals fonts de renta 

(ja sigui activitats econòmiques o professionals,  inversions, o bé la major part del seu 

patrimoni).  

 

D’altra banda, l’article 9 de la LIRPF estableix també una presumpció iuris tantum de 

residència habitual a Espanya del contribuent quan, en aplicació d’algun dels dos 

criteris mencionats anteriorment,  resulti que el seu cònjuge no separat legalment i fills 

menors que depenguin d’ell tenen la seva residència habitual a Espanya. 

 

Així doncs, perquè el treballador desplaçat pugui aplicar-se l’exempció de l’article 7p) 

de la LIRPF, ha de realitzar un desplaçament inferior als 183 dies anuals o bé ha 

d’acreditar la concurrència de l’ulterior punt de connexió que estableix la normativa 

(centre d’interessos), si el desplaçament s’estén a un període més dilatat de temps (fins i 

tot si avarca més d’un període impositiu). 

 

2. Aplicació de les circumstàncies que determinen la 
residència al supòsit del treballador desplaçat a 
l’estranger 

 

Pel que fa al tractament que el requisit de permanència en territori espanyol del 

treballador desplaçat a l’estranger ha rebut en la casuística, cal destacar, en primer lloc, 

que sol tractar-se d’un requisit que presenta poques dificultats probatòries. 

 

 En segon lloc, segons es desprèn de la doctrina administrativa configurada per la 

Direcció General de Tributs, és un requisit que ha estat interpretat de forma força laxa, 

                                                
14  És la denominada “quarantena fiscal” i es recull en nombroses resolucions dels nostres tribunals, entre 
ells la Sentència 130/2015, de 28 de gener del Tribunal Superior de Justícia de Madrid, Sala del 
Contenciós-Administratiu, Secció 5a. 	
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amb l’objectiu principal de mantenir la residència fiscal del treballador en territori 

espanyol (i així evitar, tal i com s’ha comentat, la pèrdua de capital humà). Així, fins i 

tot en determinats supòsits en què el treballador s’ha desplaçat a l’estranger per períodes 

indeterminats de temps, la DGT ha optat per qualificar-los d’absències esporàdiques (i 

per tant, com a permanències en el territori espanyol) 15 , decantant-se per una 

interpretació respectuosa amb el tenor literal del precepte, i entenent que, amb caràcter 

general i tot i que es produeixin desplaçaments amb llarg abast temporal, allò que ha 

d’ésser objecte d’estricta prova és la residència a l’estranger, i no la residència a territori 

espanyol, que es presumeix16. 

 

D’altra banda, la DGT s’ha mostrat favorable a entendre acreditada la residència d’un 

treballador en territori espanyol en aquells supòsits en què, si bé el treballador es troba a 

l’estranger durant períodes particularment llargs de temps, ho fa en Estats diferents, 

desplaçant-se de forma constant i sense residir de forma permanent o en cap territori 

concret.17 

 

En canvi, el requisit de localització del centre d’interessos i la presumpció familiar han 

presentat històricament més dificultats probatòries, sempre depenent de les 

característiques del desplaçament en qüestió –durada, manteniment de vincles 

econòmics amb el país d’origen...-.  

 

Pel que fa a l’aplicació del criteri del centre d’interessos econòmics, la DGT ha 

manifestat que aquesta resulta senzilla si el treballador manté la relació laboral amb 

l’empresa espanyola, en el sentit que és aquesta qui li abona les rendes derivades del 

treball (tot i repercutir-les després a l’empresa estrangera beneficiària dels seus serveis). 

 

                                                
15 Consulta Vinculant de la Direcció General de Tributs CV0284-15, de 26 de gener de 2015, el Centre 
Directiu considera resident fiscal a Espanya a un treballador que es trasllada a Noruega “del 30 d’abril de 
2014 a 29 d’abril de 2016”, computant tal període com a absència esporàdica. 
16 Consulta Vinculant de la Direcció General de Tributs CV2731-14, de 13 d’octubre de 2014, “de no 
acreditar la residència fiscal en un altre país, els treballadors mantindran la consideració de contribuents 
de l’IRPF”.	
17 Així, la Consulta Vinculant de la Direcció General de Tributs CV1944-05, de 30 de setembre de 2005, 
va establir que “atès que el treballador desenvolupa el seu treball a l’estranger, però no a una localització 
concreta sinó a diverses” es considerarà que posseeix la residència en territori espanyol.  
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 Aquí són especialment destacables els esquemes split payroll, que consisteixen en un 

repartiment, entre més d’una empresa (la d’origen i la d’Estat d’expatriació), de la 

retribució satisfeta al treballador. Aquests esquemes, normalment dissenyats per a 

l’obtenció de beneficis fiscals –bàsicament pel trencament de la progressivitat de 

l’IRPF-, poden facilitar al treballador l’aplicació de l’exempció, en el sentit que són 

prova de l’efectiva prestació de serveis per a una empresa estrangera. No obstant, també 

podrien complicar la determinació de la residència fiscal en territori espanyol, atès que 

atempten contra la prova de possessió d’interessos econòmics a l’Estat espanyol (si la 

major part de la renda és abonada per l’empresa estrangera) i, eventualment, poden 

acabar causant la pèrdua de la residència si el criteri del centre d’interessos econòmics 

constitueix l’únic punt de connexió possible per a la determinació de la residència fiscal 

a Espanya18. 

 

Finalment, pel que fa a la presumpció de residència per vinculació familiar, cal tenir en 

compte, en primer lloc, que no constitueix pròpiament un punt de connexió (tal i com ja 

s’ha vingut apuntant) sinó més aviat “un element objectiu a través del qual es considera 

que s’ha de presumir iuris tantum la concurrència d’algun dels dos criteris que sí que 

determinen la residència habitual: permanència física i vinculació econòmica”. 19 

D’aquesta manera, ha estat interpretat de forma força més restrictiva per part de la 

doctrina administrativa, en el sentit que la presumpció, que admet prova en contrari, 

quedarà desvirtuada no només quan s’acrediti la residència en un altre país (mitjançant 

el ja mencionat certificat de residència), sinó quan es provi fefaentment la no 

concurrència dels dos primers criteris que, pròpiament, atribueixen la residència fiscal 

(permanència i centre d’interessos econòmics). En aquest sentit, la STS de 15 de 

desembre de 2015 va establir que la Llei 18/1991 ha donat rang legal al criteri del centre 

d’interessos econòmics “donant prioritat, per no dir exclusivitat, a les relacions 

professionals-econòmiques sobre les d’ordre personal”,  reiterant de nou que aquesta 

presumpció presenta un caràcter supletori respecte els dos criteris restants. 

                                                
18	En sentit contrari, la STSJ de Madrid 1248/2009 de 30 de juny de 2009 va apreciar la concurrència del 
criteri de “centre d’interessos vitals” respecte d’un contribuent que, tot i residir durant més de 183 dies en 
un altre Estat, percebia rendes de l’empresa espanyola que havia ordenat el seu desplaçament. Establint: 
que “com que el recorrent és empleat de l’empresa resident a Espanya, i aquesta li retribueix la prestació 
de serveis, arribem a la conclusió que el contribuent té la condició de subjecte passiu”. 
 
19 López López, H. Régimen fiscal de los trabajadores desplazados al extranjero. Thomson Reuters 
Aranzadi, Cizur Menor, 2015. 
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3. Conflictes entre Estats per a  la determinació de la 
residència fiscal 

 
Un cop determinat que el treballador posseeix residència habitual a Espanya; pot donar-

se el supòsit que, d’acord amb la normativa de l’Estat de destí, també posseeixi la 

residència fiscal en aquell Estat. Aquesta col·lisió s’haurà de solucionar amb l’aplicació 

de la denominada tie-braker rule, que consisteix en l’aplicació d’una sèrie de criteris 

jeràrquics de determinació de la residència fiscal continguts en el Conveni de Doble 

Imposició entre Espanya i l’Estat d’expatriació20.  

 

 D’acord amb l’article 4.2 del Model de Conveni Tributari sobre la Renda i el Patrimoni 

de la OCDE 21, aquests criteris són els següents: en primer lloc, “el treballador es 

considerarà resident de l’Estat on posseeixi un habitatge permanent a la seva 

disposició”22. Si tingués un habitatge permanent a la seva disposició en ambdós Estats, 

“es considerarà resident de l’Estat amb el qual mantingui relacions personals i 

econòmiques més estretes (centre d’interessos vitals)”. En segon lloc, si no pogués 

determinar-se l’Estat en el qual la persona posseeix el centre dels seus interessos vitals o 

no posseís habitatge permanent en cap dels dos Estats, es considerarà resident de l’Estat 

on visqui habitualment. En tercer lloc, si visqués habitualment a ambdós Estats o no ho 

fes en cap d’ells, es considerarà resident de l’Estat del qual en sigui nacional. Per últim, 

si fos nacional d’ambdós Estats o no ho fos de cap d’ells, “les autoritats competents dels 

dos Estats contractants resoldran el cas de comú acord”.  

 

                                                
20 Mostra de l’aplicació de la tie-braker rule la trobem en la Consulta Vinculant de la Direcció General 
de Tributs CV0284-15, de 26 de gener de 2015, que estableix: “si la persona fos resident  fiscal a Espanya 
però, a més, segons la legislació interna de Noruega, també es considerés resident en aquest país, 
aleshores el conflicte de residència es resoldria segons l’apartat 2 de l’article del Conveni entre el Regne 
d’Espanya i el Regne de Noruega per a evitar la doble imposició.” 
 
21 Els països membres de l’OCDE han convingut en l’elaboració d’una sèrie de models de conveni per a 
evitar la doble imposició que busquen proporcionar una solució uniformitzada a qualsevol supòsit de 
doble imposició en què pugui quedar immers un contribuent que realitzi operacions econòmiques en més 
d’un país. 
	
22 A tals efectes, els Comentaris al Model de Conveni de l’OCDE assenyalen, en el comentari 13, que “en 
allò relatiu al concepte d’habitatge permanent, es pot prendre en consideració qualsevol de les seves 
formes (casa, apartament en propietat o en arrendament...), essent essencial el caràcter permanent. També 
ho ha interpretat així la DGT en la CV0224-15, de 21 de gener de 2015.  



 
	

17 

En cas d’absència de conveni, la persona mantindrà la residència fiscal en ambdós 

països i s’haurà d’eliminar la doble imposició recaiguda sobre els rendiments del treball 

conforme a la normativa interna de cada Estat.  

 

També podria donar-se el supòsit que, eventualment, el treballador no posseís residència 

fiscal en cap dels dos Estats. En aquest cas, tributaria en cada Estat exclusivament pels 

rendiments generats en el mateix. 

 

 

ii. La tributació internacional dels rendiments del treball  
 

Si, d’acord amb l’article 9 LIRPF o el Conveni de Doble Imposició vigent entre l’Estat 

espanyol i l’Estat d’expatriació, el contribuent posseeix la residència fiscal a Espanya, 

abans de procedir a l’aplicació directa de l’article 7p) LIRPF, caldrà analitzar què 

disposa el mateix Conveni respecte a la tributació dels rendiments del treball atès que, 

d’acord amb l’article 96.1 CE, aquest Conveni s’incorpora en el nostre ordenament 

jurídic i té caràcter prioritari al nostre règim intern. 

 

Aquest conveni, tal i com el seu nom indica, busca evitar la Doble Imposició i, a tals 

efectes, estableix una sèrie de normes que reparteixen la facultat dels Estats de gravar 

els rendiments del treball d’un determinat contribuent23. En aquest sentit, el MCOCDE 

2014, en el seu article 15, apartat 1 24 , estableix que “els sous, salaris i altres 

remuneracions similars25 obtinguts per un resident d’un Estat contractant per raó d’un 

treball dependent només poden sotmetre’s a imposició en aquell Estat, a no ser que el 

treball dependent es desenvolupi en l’altre Estat contracant”. En aquest últim cas, 

                                                
23	També denominades normes de repartiment de la sobirania fiscal o normes de repartiment del poder 
tributari. 
 
24	Notar que aquest article s’aplica davant les rendes derivades del treball dependent,  i que constitueix 
una norma general l’aplicació de la qual queda limitada a aquells supòsits que no comptin amb una 
regulació específica, en aplicació del principi de lex specialis derogat generali ( retribucions de consellers 
–art. 16-, rendes d’esportistes i artistes –art. 17-, pensions privades –art 18-,  retribucions d’empleats 
públics –art. 19-, i rendiments percebuts per estudiants i persones en pràctiques –art. 20- MC OCDE). 
Així ho ha establert Pistone, P. A Source versus Residence. Problems Arising from the Allocation of 
Taxing Rights in Tax Treaty Law and Possible Alternatives. Kluwer Law International, 2008. 
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estableix el conveni, “les remuneracions derivades del mateix poden sotmetre’s a 

imposició en l’Estat on es desenvolupa el treball”.  

 

Per tant, aquest article sembla indiciar, com a norma general, que un treballador amb 

residència a Espanya tributarà a l’Estat de residència pels seus rendiments del treball, 

excepte si s’ha desplaçat a l’estranger per a realitzar-hi la seva activitat professional, cas 

en què, en alguns supòsits, podrà ser gravat a l’Estat de destí pels mateixos.  

 

En aquest sentit, tal i com disposen Álvarez Barbeito, i Calderón Carrero26, l’Estat de 

destí podrà gravar únicament el salari corresponent al nombre de dies en què 

efectivament es realitzen activitats en el seu territori, sota la fórmula per working day of 

physical presence (és a dir, es tributa en l’Estat de destí pels dies que efectivament s’ha 

residit en aquell territori i s’hi ha treballat efectivament) i no per l’ampli criteri de la 

duration of activity; que implicaria tributar en aquell territori no pels dies efectius en 

què s’hi ha treballat, sinó per la durada general de la feina o projecte que s’hi 

desenvolupa27. Respecte d’aquests rendiments gravats en l’Estat de destí, l’Estat de 

residència hauria de procedir a l’aplicació de la normativa corresponent per l’eliminació 

de la Doble Imposició, tal i com estableix l’article 23 del mateix MCOCDE 2014. En el 

cas d’Espanya, suposaria l’aplicació de l’article 80 LIRPF, per a evitar la doble 

imposició. 

 

No obstant, l’apartat 2 del mateix article matisa que, tot i allò disposat a l’apartat 1, fins 

i tot el treballador que es desplaça a un altre Estat per a desenvolupar-hi la seva activitat 

professional podrà continuar essent gravat pels rendiment obtinguts en l’Estat de 

residència si es compleix una de les següents 3 condicions: 

a) El perceptor roman en l’altre Estat durant un període no superior a 183 dies 

computats en qualsevol període de 12 mesos que comenci o acabi en l’any fiscal 

considerat. 

b) Les remuneracions són pagades per o en nom d’un empresari que no és resident 

de l’Estat de destí. 

                                                
26  ÁLVAREZ BARBEITO, I CALDERÓN CARRERO. La tributació a l’IRPF dels treballadors 
desplaçats a l’estranger i impatriats, Netbiblo, Oleiros, 2010.  
27	Així ho ha interpretat també la DGT en la seva resolució de 27 de març de 2000. Información Fiscal 
septiembre y octubre i els Comentaris del MCOCDE DE 2014 respecte l’article 15.  
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c)  Les remuneracions no són suportades per un establiment permanent que 

l’empresari tingui en l’Estat de destí. 

 

En altres paraules, si un treballador amb residència a Espanya es desplaça a l’estranger, 

els rendiments que obtingui com a conseqüència del seu treball per compte aliè podran 

continuar essent gravats a Espanya si el desplaçament és de curta durada (no excedeix 

els 183 dies l’any), les remuneracions són abonades per l’empresa espanyola i no són 

suportades per un establiment permanent que l’empresa espanyola tingui en l’Estat 

d’expatriació. 

 

Complertes les condicions establertes pel Conveni perquè els rendiments puguin ésser 

gravats a Espanya o, en cas d’absència de Conveni entre Espanya i l’Estat de destí, 

podem procedir a l’aplicació de la normativa espanyola i, per tant, de l’exempció de 

l’article 7p) LIRPF28. 

 

iii.  Determinació de la residència fiscal i tributació dels 
rendiments dels treball en els desplaçaments a la Unió 
Europea. 

 

Fins ara s’ha analitzat amb caràcter genèric la residència fiscal i tributació dels 

rendiments del treball davant qualsevol desplaçament del treballador.  

 

En aquest apartat, es farà especial incidència al tractament que rep aquesta qüestió pels 

casos en què el desplaçament s’efectua a un país de la Unió Europea, atès que, tal i com 

mostra la il·lustració número 1 és el tipus de desplaçament que més realitzen els 

treballadors desplaçats espanyols: 

                                                
28  Notar que també podrien ésser d’aplicació els altres beneficis fiscals previstos en la normativa 
espanyola per a treballadors desplaçats a l’estranger, com ara el règim d’excessos o el règim de dietes 
exceptuades de gravamen, la compatibilitat dels quals amb l’exempció que aquí ens ocupa serà analitzada 
en posteriors apartats del treball. 



 
	

20 

 
Fonts: IESE Business School i ERES Consulting. Gràfic d’elaboració pròpia. 

 

Així, l’article 12 del Reglament (CE) 883/2004, del Parlament Europeu i del Consell, de 

29 d’abril,  sobre la coordinació dels Sistemes de Seguretat Social defineix el 

desplaçament de treballadors, en el seu article 12, com “l’enviament d’una persona, que 

realitza habitualment una activitat professional en un Estat Membre, a un altre Estat 

Membre perquè hi realitzi allà una activitat per compte del seu empresari”.  

 

No obstant, la importància quantitativa del fenomen contrasta amb l’escassa normativa 

de caràcter fiscal provinent de les institucions europees. Així, el desplaçament de 

treballadors entre Estats de la Unió Europea es troba regulat, gairebé amb exclusivitat, 

per a garantir la lliure circulació dels treballadors dins la Unió i la igualtat entre els 

ciutadans (Reglament (UE) 492/2011, del Parlament Europeu i del Consell, de 5 d’abril 

de 2011, relatiu a la lliure circulació dels treballadors dins de la Unió) així com en la 

seva vessant laboral  i, específicament, pel que fa a les normes relatives a la Seguretat 

Social (en el citat Reglament (CE) 883/2004). 

 

En l’àmbit fiscal, en canvi, tot i l’impuls que s’ha intentat aportar des de la Comissió 

Europea29, els Estats encara no han estat capaços d’assolir una vertadera concertació de 

voluntats que es plasmi en una regulació unitària, i que aporti major seguretat jurídica, 

sobre la tributació dels treballadors desplaçats dins l’àmbit de la Unió. En efecte, 

l’harmonització en matèria tributària requereix de la unanimitat de tots els Estats i és 

                                                
29  A títol d’exemple, veure la Comunicació de la Comissió Europea “Un mercat interior sense obstacles” 
de 2003 o la Comunicació 582/2001, on estableix que “ tot i que és evident que els Estats Membres 
afectats han de completar la seva xarxa de convenis de doble imposició amb la resta d’Estats membres, no 
es percep cap altra solució òbvia pels complexos problemes que aquests Convenis plantegen per la UE, 
que s’haurien de millorar per tal de respectar els principis del mercat interior”. 
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Il·lustració 1.
Continent de destí dels treballadors 

expatriats d'empresa. Any 2015
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una matèria en la qual els Estats s’han mostrat especialment reticents a cedir la seva 

sobirania. 

 

Per tot això, els desplaçaments de treballadors en el marc de la Unió Europea es 

segueixen regint pel Conveni de Doble Imposició vigent entre Espanya i l’Estat de 

desplaçament. Aquesta complexa xarxa de Convenis està bàsicament integrada per 

Convenis que segueixen exactament el contingut del MCOCDE 2014 anteriorment 

exposat. 

 

De fet, ni tan sols els països als quals Espanya destina habitualment més inversió de les 

seves empreses i, a la vegada més treballadors expatriats, que tal i com mostra la 

il·lustració 2 són Alemanya, el Regne Unit o França (de 28 Estats, només aquests 3 

reuneixen gairebé el 40% dels desplaçaments)  compten amb una regulació específica 

que faciliti la tributació dels mateixos.  

 
Fonts: IESE Business School i ERES Consulting. Gràfic d’elaboració pròpia. 

 

En aplicació de les ja mencionades disposicions relatives al MCOCDE, si un treballador 

amb residència a Espanya es desplaça a Alemanya, França i el Regne Unit, els 

rendiments que obtingui com a conseqüència del seu treball per compte aliè podran 

continuar essent gravats a Espanya si el desplaçament és de curta durada (no excedeix 

els 183 dies l’any), les remuneracions són abonades per l’empresa espanyola i no són 

suportades per un establiment permanent que l’empresa espanyola tingui en l’Estat 

d’expatriació. 

 

Alemanya,	
Regne	Unit	i	
França	38,60%Resta	UE	

61,40%

Il·lustració 2. País de destí dels treballadors expatriats d'empresa. Any 
2015
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Complertes les condicions establertes pel Conveni perquè els rendiments puguin ésser 

gravats a Espanya o, en cas d’absència de Conveni entre Espanya i l’Estat de destí, 

podem procedir a l’aplicació del règim intern espanyol recollint en l’IRPF i, per tant, a 

l’aplicació de l’exempció de l’article 7p) LIRPF així com de la resta de beneficis fiscals 

recollits en la nostra normativa interna. 

 

c.  Els requisits d’aplicació de l’exempció de l’article 7p) LIRPF 

 

Abans de procedir a l’anàlisi dels requisits que han de concórrer per a l’aplicació de 

l’exempció de l’article 7p), és convenient recordar que és Jurisprudència reiterada dels 

nostres Tribunals que, en el sentit que expressa l’article 105 de la Llei General 

Tributària, quan s’al·lega l’aplicació d’un benefici fiscal, com ara una exempció 

tributària, “la càrrega de la prova de la concurrència dels requisits legals exigibles 

correspon al subjecte passiu”30. Així, el contribuent que vulgui gaudir de l’aplicació de 

l’exempció, haurà de provar de forma fefaent que reuneix els requisits que li permeten 

disposar-ne. A continuació s’examinaran quins són aquests requisits i com es pot fer-ne 

prova de la seva concurrència. 

 

i. Rendes susceptibles d’exempció: els rendiments del treball 
 

Atenent al tenor literal del precepte, l’article 7p) LIRPF estableix que estaran exempts 

de gravamen “els rendiments del treball (...)” . 

 

Així doncs, el primer que ha de tenir en compte el contribuent que vulgui gaudir 

d’aquesta bonificació fiscal és que la mateixa només podrà aplicar-se respecte 

d’aquelles rendes que, conforme a la nostra normativa interna, poden classificar-se com 

a rendiments del treball.   

Per tant, i aquí ens trobem en un dels temes més controvertits i que més crítiques han 

aixecat de l’exempció, queden exclosos de l’àmbit objectiu d’aplicació de l’exempció 

els rendiments procedents del desenvolupament d’activitats econòmiques31. D’aquesta 

                                                
30 Sentència 297/2015, de 25 de febrer, del Tribunal Superior de Justícia de Madrid, Sala del Contenciós-
Administratiu, Secció 5ª, així com Sentència 7442/2012 del Tribunal Suprem de 8 de novembre de 2012. 
 
31	La DGT ho va fer explícit en les Consultes Vinculants 1086-10 respecte al desplaçament d’un metge 
que treballava per compte propi, i 2072-09, fins i tot respecte d’un Treballador Autònom Econòmicament 
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manera, els treballadors autònoms que es desplacin a l’estranger per a desenvolupar-hi 

les seves activitats en benefici d’un client estranger, no podran gaudir de l’exempció. 

Ens trobem doncs davant d’una possible col·lisió de l’exempció amb el principi 

d’igualtat tributària consagrat a l’article 31 de la Constitució Espanyola. 

 

En aquest sentit, l’article 17 de la LIRPF, en el seu primer apartat, estableix que es 

consideraran rendiments íntegres del treball “les contraprestacions o utilitats, sigui 

quina sigui la seva denominació o naturalesa, dineràries o en espècie,  que es derivin, 

directa o indirectament, del treball personal o d’una relació laboral o estatutària, sempre 

que no tinguin el caràcter de rendiments d’activitats econòmiques”. Complementant 

aquesta àmplia definició, l’apartat 2 del mateix article estableix una llista numerus 

clausus de rendiments, de caràcter més atípic32, que tot i no encaixar completament en 

la definició anterior, també rebran la consideració de rendiments del treball, tals com 

pensions, beques o certes prestacions derivades de contractes d’assegurança. 

 

És aquest segon apartat el que ha generat més polèmica en la doctrina i la casuística. 

Així, una part de la doctrina s’ha decantat per interpretar que, si bé la llei és 

meridianament clara respecte la possibilitat d’aplicar l’exempció a tots els rendiments 

que encaixin en la definició del primer apartat (sempre i quan, evidentment, reuneixin la 

resta de requisits que exigeix la llei per a procedir a l’exempció), no tots els supòsits 

continguts en el segon apartat podrien gaudir-ne.  

 

Aquesta línia sembla ser també la seguida per la DGT, en la Consulta Vinculant 1944-

2005, de 30 de setembre, on va establir que l’expressió “treballs” utilitzada per l’article 

7p) es refereix als rendiments del treball definits en l’antic article 16.1 TRLIPRF (actual 

                                                                                                                                          
Dependent (TRADE) en qualificar les rendes obtingudes no com a rendiments del treball sinó com a 
rendiments derivats d’activitats econòmiques. 
 
32 En tot cas, tindran la consideració de rendiments del treball:  
a) Les següents prestacions: 
1a Les pensions i havers passius percebuts dels règims públics de la Seguretat Social i classes passives i 
altres prestacions públiques per situacions d'incapacitat, jubilació, accident, malaltia, viduïtat, o similars 
(...) 
e) Les retribucions dels administradors i membres dels consells d'administració, de les juntes que facin les 
funcions i altres membres d'altres òrgans representatius. 
f) Les pensions compensatòries rebudes del cònjuge i les anualitats per aliments, sense perjudici del que 
disposa l'article 7 d'aquesta Llei (...) 
h) Les beques, sense perjudici del que disposa l'article 7 d'aquesta Llei. 
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article 17.1 de la LIRPF), i només a alguns dels supòsits de l’apartat 2 del mencionat 

article, com ara les relacions laborals especials33,  que reuneixin les característiques 

pròpies d’una relació laboral.34  

 

No obstant, altres corrents doctrinals35 han defensat que del tenor literal de l’article 7p) 

no pot deduir-se, a priori, que els rendiments del treball als quals fa referència el citat 

precepte no englobin tots els rendiments recollits en l’article 17, i que, per tant, ubi lex 

non distinguit, nec nos destinguire debemus: si la llei no distingeix i exclou 

expressament de l’aplicació de l’exempció als rendiments del l’article 17.2, tampoc ho 

hem de fer nosaltres. Així, en tant que l’article 7p) ja estableix una sèrie de requisits 

força estrictes per l’aplicació de l’exempció, aquests ja actuen com a filtre suficient per 

garantir que les rendes que gaudeixen de l’exempció són únicament les derivades d’una 

prestació efectiva de serveis a l’estranger. D’aquesta manera, a priori, l’exempció 

hauria de poder aplicar-se de forma genèrica a tots els rendiments recollits en l’article 

17 LIRPF. 

 

A títol d’exemple, aquesta doctrina estableix que, respecte a les pensions públiques 

percebudes per un resident espanyol a l’estranger, (art. 17.2 a)) o a les beques per a 

cursar estudis (art. 17.2 h)),  no podem dir que quedin genèricament excloses de 

l’exempció de l’article 7p) simplement per estar regulades a l’apartat 2 de l’article 17; 

no obstant, aquestes ja no passaran el filtre de l’exempció, perquè no reuniran el primer 

requisit per a la seva aplicació que, com veurem més endavant, és el de “realització d’un 

treball per a una empresa o entitat no resident a Espanya o per a un establiment 

permanent radicat a l’estranger”. 

 

Tot i així, aquesta línia jurisprudencial presenta dificultats en determinats supòsits, el 

més destacat dels quals fa referència a la retribució dels membres del Consell 

d’Administració (art. 17.2 e)). Així, la DGT s’ha mostrat força clara a l’hora de rebutjar 

l’aplicació de l’exempció a Administradors i membres del Consell d’Administració. En 

                                                
33 La referència a les relacions laborals especials s’entén realitzada, bàsicament, a relacions laborals amb 
personal d’alta direcció que no desenvolupa càrrecs de Conseller o Administrador.  
 	
34 	Així ho va establir la DGT Consulta Vinculant CV1567/11, en la qual acceptava l’aplicació de 
l’exempció a les relacions laborals especials , però la denegava en el supòsit de fet, al tractar-se d’una 
retribució d’un administrador, que exercia activitats derivades del càrrec. 
35 Entre ells, García Carretero, B.  Règim fiscal dels expatriats i impatriats. Editorial Jurua, 2015 
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aquesta línia, en la Resolució 1087/2003 va establir que en les retribucions derivades de 

la pertinença a consells o comitès operatius, l’aplicació de l’exempció procedirà quan 

aquestes rendes no provinguin de l’exercici de les funcions contemplades en l’antic 

article 16.2 TRLIRPF (actual article 17.2 de la LIRPF). La raó principal, segons el 

Centre Directiu, és que el treball realitzat per l’administrador no pot englobar-se en el 

marc d’una relació laboral o estatutària, amb els consegüents requisits d’independència i 

alienitat, sinó que s’enquadra, més aviat, en el marc d’una relació mercantil36.  Aquestes 

afirmacions, no obstant, no descarten la possibilitat d’aplicar l’exempció quan 

l’administrador es desplaci a l’estranger per a desenvolupar-hi algun tipus d’activitat 

laboral desconnectada de la seva condició d’administrador. 

 

També resulta interessant aquí l’anàlisi de la retribució mitjançant stock options o 

opcions sobre accions, que molt sovint s’utilitzen per a la remuneració de treballadors. 

En aquest sentit, el Tribunal Superior de Justícia de Madrid (STSJ 51/2012, de 12 de 

gener) va decantar-se per entendre que, respecte d’aquest tipus de remuneració, serà 

possible l’aplicació de l’exempció (es consideren, a priori un rendiment del treball),  

entenent sempre que el rendiment derivat de la mateixa s’entendrà meritat no en el 

moment en què s’entrega l’opció al treballador, sinó en el moment en què aquesta és 

explícitament exercitada pel mateix. D’aquesta manera, si en el moment en què el 

treballador decideix exercitar l’acció, ja no “compleix la condició de prestar serveis per 

una empresa estrangera” en cap cas podrà sol·licitar l’aplicació de la citada exempció. 

 

En la mateixa línia, la DGT va rebutjar l’aplicació de l’exempció a aquells supòsits de 

desplaçament per la realització d’algun tipus de curs de caràcter educatiu, llevat que tal 

desplaçament hagi estat promogut i retribuït per la pròpia empresa.37 La raó és que el 

curs no pot considerar.se, en abstracte, rendiment del treball en el sentit de l’article 17.1. 

 

Per tot això, i tenint en compte que la finalitat de l’exempció és la de garantir la 

internacionalització dels treballadors, sembla clar que la interpretació de la DGT resulta 

més acurada: no tots els supòsits recollits en l’apartat 17.2 poden quedar genèricament 

englobats sota l’exempció, i l’ús, per part del legislador, de la paraula “treballs” 

                                                
36 En la mateixa línia, vid Consulta Vinculant de la DGT CV244/2005, de 30 d’agost de 2009.	
37 En aquesta sentit es pronuncia la DGT en les Consultes Vinculants CV0042/12 i CV0596/12. 
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(realitzats a l’estranger) ve a excloure de l’aplicació de la mateixa tot allò que no es 

derivi pròpiament d’una relació laboral o estatutària. 

 
ii. Treballs realitzats efectivament a l’estranger  

 

Seguint amb el tenor literal de l’article 7p), aquesta disposició estableix que estaran 

exempts de tributació “els rendiments del treball percebuts per treballs efectivament 

realitzats a l’estranger”. Així, a més de poder enquadrar les rendes dins la categoria de 

rendiments del treball, la norma exigeix que el treball en qüestió s’hagi prestat de 

manera efectiva a l’estranger.  

 

La implicació principal és, en aquest cas, que la llei no exigeix que les rendes siguin 

abonades per una entitat estrangera, ni tampoc que es formalitzi un nou contracte de 

treball amb l’empresa estrangera, sinó simplement que la prestació de serveis s’hagi 

realitzat, de manera efectiva, fora del territori espanyol. En altres paraules, i d’acord 

amb la doctrina consolidada de la DGT (Consulta Vinculant 0135-2005, de 28 de març 

o Consulta vinculant 0187-2005, de 2 de maig, així com la Consulta Vinculant 0665-

2013, de 4 de març), el precepte exigeix, en aquest punt, la concurrència de 2 requisits 

bàsics: l’existència d’un vertader desplaçament físic del treballador fora del territori 

espanyol i l’efectiva fixació del centre de treball, encara que sigui de forma temporal, 

fora d’Espanya.  

 

Queden exclosos de l’exempció, per tant, tots aquells supòsits en què els dos requisits 

anteriors no concorren cumulativament. De forma concreta, no podrà aplicar-se 

l’exempció quan es realitzi des d’Espanya un treball del qual es beneficia una empresa 

estrangera o viceversa. Igualment, quedarien exclosos aquells supòsits en què el 

treballador utilitza periòdicament mitjans de comunicació a distància per a contactar 

amb l’empresa beneficiària dels seus serveis, els casos en què li factura el treball 

realitzat a Espanya o, fins i tot, aquells casos en què el treballador es desplaça a 

l’estranger per ensenyar o presentar a l’empresa estrangera beneficiària els resultats dels 

serveis o treballs prèviament desenvolupats a Espanya. Aquesta interpretació, convé 

destacar, és la més coherent amb la finalitat de la norma: si el que es busca és promoure 

la mobilitat dels treballadors espanyols, no té sentit permetre bonificacions fiscals en 

aquells supòsits on aquesta mobilitat no es produeix. 
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D’altra banda, es dedueix de l’abundant casuística i nombre de respostes que ha hagut 

d’adreçar la DGT al respecte, que un dels aspectes més controvertits d’aquest 

desplaçament és la seva prova per part del contribuent (que, com ja s’ha posat de 

manifest, és qui té la càrrega de la prova).  

 

A tals efectes, per l’acreditació de la realitat fàctica del desplaçament, el contribuent 

gaudeix d’un ampli ventall de mitjans de prova vàlids; tals com justificants del 

desplaçament, allotjament i manutenció a l’estranger, o bé el contracte laboral celebrat 

amb l’empresa estrangera, així com projectes de cooperació entre l’empresa espanyola i 

l’estrangera. En qualsevol cas, la doctrina sembla coincidir38 en que l’exigència de 

prova que es realitzi al contribuent no pot resultar desproporcionada, especialment quan 

l’Administració Tributària gaudeixi de mecanismes suficients per obtenir informació 

sobre el desplaçament, bàsicament a través de l’intercanvi d’informació amb les 

autoritats fiscals de l’Estat de destí. 

 

Per últim, s’ha plantejat sovint en la casuística el supòsit dels treballadors 

transfronterers, que es desplacen de forma diària a Estats fronterers com a França i 

Portugal, per a prestar-hi els seus serveis professionals, però que mantenen la seva 

residència a Espanya però que es desplacen de forma diària a l’altre Estat per a prestar-

hi els seus serveis. Al respecte, la DGT ha estat clara a l’establir que, si d’acord amb el 

Conveni de doble Imposició entre Espanya i aquests països, el contribuent en qüestió 

tributa pels rendiments a Espanya, podrà aplicar-se l’exempció si en reuneix els 

requisits39.  Tot i així, aquesta interpretació podria resultar discutible a la llum de la 

finalitat de l’exempció, que recordem que és afavorir la internacionalització i, en últim 

terme, competitivitat de les empreses espanyoles, més que no pas la d’estimular la fuga 

de capital humà a d’altres països. 

 

 

                                                
38 	ÁLVAREZ BARBEITO, P./CALDERÓN CARRERO, J.M., La tributación en el IRPF de los 
trabajadores expatriados e impatriados, Netbiblo, Oleiros, 2010. 
	
39	Així ho va establir la Consulta Vinculant 1705-08, respecte el desplaçament d’un consultant, nacional i 
resident a Espanya, que prestava serveis per a una empresa situada a Portugal. 
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iii. Treballs realitzats per a una empresa o entitat no resident a 
Espanya o un establiment permanent radicat a l’estranger 
 

 

Endinsant-nos en el que l’article 7p) LIRPF defineix pròpiament com a “requisit per 

l’aplicació de l’exempció”, el precepte exigeix que “els treballs es realitzin per a una 

empresa o entitat no resident a Espanya o un establiment permanent radicat a l'estranger 

en les condicions que reglamentàriament s'estableixin.” 

 

Per tant, per gaudir de l’aplicació de l’exempció, el destinatari dels serveis prestats pel 

treballador expatriat ha de ser una empresa o entitat no resident a Espanya, o un 

establiment permanent radicat a l’estranger. Per entitat o empresa s’entén aquí qualsevol 

institució que, en cas d’ésser resident a Espanya, constituiria subjecte passiu de l’impost 

de societats en el sentit de l’article 7 de la LIS (persones jurídiques, excloses les 

societats civils sense objecte mercantil, unions temporals d’empreses... entre d’altres40). 

A més a més, el fet que el precepte legal parli “d’empreses o entitats”, modificació 

introduïda pel Reial Decret 579/2001, permet entendre que la destinatària dels serveis 

pot ésser no només una empresa en sentit estricte, sinó també qualsevol entitat, pública 

o privada, amb o sense ànim de lucre (incloses associacions i fundacions), i inclosos els 

organismes internacionals.  

 

Aquesta ha estat la interpretació dominant en la doctrina administrativa, tot i que la 

Jurisprudència, en algunes resolucions, ha exigit que quan l’entitat destinatària dels 

serveis no sigui una institució de caràcter empresarial, l’exempció només podrà aplicar-

se si aquesta constitueix un establiment permanent (així ho va establir la Sentència del 

TSJ de Madrid de 28 d’octubre de 2009). 

 

Per establiment permanent radicat a l’estranger s’entén, en canvi, l’establiment 

permanent que una empresa, resident o no a Espanya,  posseeixi a l’estranger. Per 

determinar l’abast objectiu d’aquest concepte, la DGT 41  ha establert que s’acudirà 

prioritàriament al Conveni subscrit entre Espanya i l’Estat de destí (en virtut de la 
                                                
40		 A títol d’exemple, en la Consulta Vinculant 0531-10 la Direcció General de Tributs admet que el 
destinatari dels serveis prestats pel treballador expatriat sigui, fins i tot, una Unió Temporal d’Empreses. 
 
41 Es pot consultar, a tals efectes, la Consulta Vinculant de la Direcció General de Tributs 0225-05, de 25 
de juny. 
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prioritat aplicativa de què gaudeix aquest instrument, ja comentada, derivada de l’article 

96.1 de la Constitució Espanyola). Així, l’art. 5 MCOCDE 2014 ha definit l’establiment 

permanent com el “lloc fix de negocis mitjançant el qual una empresa realitza tota o part 

de la seva activitat”. A falta de Conveni, s’acudirà a la definició de l’article 13 del 

TRLIRNR42. 

 

Per tot això, deduïm que no procedeix l’aplicació de l’exempció en aquells supòsits en 

què el treballador es desplaça a l’estranger per a prestar un servei per la seva pròpia 

empresa43 , llevat que la mateixa posseeixi un establiment permanent a l’estranger.  

Tampoc quan el treballador s’hi desplaça amb la voluntat d’analitzar la possible 

viabilitat d’obrir un establiment permanent a l’estranger44 , llevat que es tractés d’un 

treballador d’un grup multinacional d’empreses en procés d’expansió, i es pogués 

considerar que el desplaçament per a l’establiment de filials estrangeres es realitza en 

benefici del conjunt del grup.  

 

De nou, la doctrina45 ha criticat aquest requisit per la seva possible col·lisió amb el 

principi d’igualtat tributària, sobretot si es té en compte que la finalitat de l’exempció és 

la de potenciar la internacionalització de les empreses espanyoles, i per tant, hauria de 

resultar indiferent si el destinatari dels serveis que el treballador presta a l’estranger és 

una empresa resident a Espanya o no ho és. 

 

Un cop fixats els conceptes anteriors, convé destacar quina interpretació s’ha de donar a 

la preposició “per a” que utilitza el precepte legal (treballs realitzats “per a” una 

empresa estrangera), i que ha generat força controvèrsia. Així, amb caràcter genèric s’ha 

                                                
42 L’art. 13 del Reial Decret Legislatiu 5/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei de 
l’Impost sobre la Renda de no Residents, que s’inspira en allò establert per l’article 5 del MCOCDE 2014  
i que estableix que “s'entén que una persona física o entitat opera mitjançant establiment permanent en 
territori espanyol quan per qualsevol títol, disposi en aquest, de manera continuada o habitual, 
d'instal·lacions o llocs de treball de qualsevol tipus, en els que realitzi tota o part de la seva activitat, o hi 
actuï per mitjà d'un agent autoritzat per contractar, en nom i per compte del contribuent, que exerceixi 
habitualment aquests poders.” 
43 En la Consulta Vinculant 0345-12 la DGT va rebutjar l’aplicació de l’exempció quan es destina al 
treballador a l’estranger per a la cerca d’acords comercials en benefici de l’empresa resident a Espanya. 
En el mateix sentit, en la Consulta 0595-12, per a l’elaboració d’estudis de mercat i desenvolupament de 
projectes per a l’entitat resident. 
 
44  A títol d’exemple, pot consultar-se la Consulta Vinculant de 1562-09, de la Direcció General de 
Tributs. 
45	López López, H. Régimen fiscal de los trabajadores desplazados al extranjero. Thomson Reuters 
Aranzadi, 2015. 
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interpretat aquest mot com la generació d’una utilitat, un benefici, o, en altres paraules, 

un valor afegit a l’empresa destinatària, per part dels treballs prestats per l’expatriat 

(així ho va establir la DGT en la Consulta Vinculant 0027/05, de 28 de gener). 

 

En aquest sentit, la pròpia Administració Tributària ha admès que la generació d’aquest 

benefici o utilitat no presenta cap dificultat en els supòsits en què el treballador presta el 

servei a favor d’una empresa independent; assumint-se que, si tal empresa contracta els 

serveis, és perquè li raporten utilitat i ella n’és la única beneficiària. No s’exigeix, per 

tant, cap prova ulterior ni tampoc cap vincle contractual (ometent-se la sempre 

conflictiva dualitat contractual) entre el treballador i l’empresa beneficiària per entendre 

acreditat aquest requisit.  

 

Molt més problemàtica resulta, en canvi, la prova de la percepció d’aquest benefici o 

utilitat quan el servei es presta per a una entitat vinculada o que forma part del mateix 

grup d’empreses que l’entitat d’origen.  Per pal·liar aquestes dificultats, el nou article 

7p) ha establert que “quan l'entitat destinatària dels treballs estigui vinculada amb 

l'entitat ocupadora del treballador o amb aquella en què presti els seus serveis , s'han de 

complir els requisits que preveu l' apartat 5 de l'article 16 del text refós de la Llei de l' 

Impost sobre Societats , aprovat pel Reial Decret Legislatiu 4/2004 , de 5 de març.” En 

la mateixa línia s’ha expressat l’article 5 RIRPF. 

 

En primer lloc,  cal precisar aquí que quan l’article 7p) es refereix a l’article 16.5, en 

realitat està fent referència a l’actual article 18.5 de la LIS (que ha derogat la disposició 

anterior). En segon lloc, cal tenir en compte que aquest precepte simplement exigeix 

que els serveis en qüestió “hagin proporcionat un avantatge o utilitat a l’empresa 

receptora”, de manera que no ofereix una solució meridiana al conflicte. En tercer lloc, 

cal entendre que el precepte de la LIS al que l’article 7p) es remet té com a objectiu 

determinar quines despeses derivades de serveis prestats per entitats del grup a favor 

d’una empresa espanyola poden constituir despeses deduïbles, de manera que versa 

sobre un supòsit essencialment invers al que nosaltres ens ocupa (en l’exempció, 

l’empresa espanyola no rep, sinó que presta els serveis), i que té una finalitat 

essencialment diferent.  
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Per tant, moltes de les exigències o  interpretacions que s’han donat a aquest precepte 

no són completament extrapolables al nostre supòsit. A títol d’exemple, i com ja s’ha 

anat posant de relleu, no tindria sentit establir que per l’aplicació de l’article 7p) fos 

necessària la facturació dels serveis per part de l’empresa espanyola a la destinatària 

dels serveis, mentre que sí que s’exigeix per la deduïbilitat de les despeses. 

 

Per tot això, se’ns obren aquí diverses qüestions a les que hem de donar solució: d’una 

banda, determinar què s’entén exactament per avantatge o utilitat. D’altra banda, 

esbrinar quin tractament ha donat la doctrina administrativa, i com ha diferenciat, 

aquells supòsits en què la utilitat és percebuda no només per l’empresa radicada a 

l’estranger, sinó per al conjunt del grup d’empreses (i per tant, també per l’entitat 

d’origen) i, per últim, aclarir com s’ha d’efectuar la prova de la citada utilitat. 

 

Respecte al concepte d’avantatge o utilitat, l’Administració tributària ens ha parlat, en 

nombroses ocasions, de la generació d’un “valor afegit a l’entitat vinculada”,  

interpretat com un valor econòmic o comercial.  Aquí són determinants les Directrius de 

l’OCDE en matèria de transfer pricing 46  de 1995, així com la pròpia doctrina 

administrativa de la DGT47 que han establert bàsicament que un servei prestat entre 

empreses d’un mateix grup genera valor econòmic quan l’entitat destinatària del mateix 

estaria disposada a contractar una societat independent o a desenvolupar-lo internament. 

En altres paraules, s’exigeix que, en condicions normals de mercat, una empresa 

independent que es trobés en les mateixes circumstàncies que la destinatària dels 

serveis, hagués pagat a una altra empresa independent per a obtenir el servei.  

 

En aquest sentit, les citades Directrius descarten la concurrència de qualsevol valor 

afegit respecte de les shareholder activities (és a dir, activitats que l’empresa matriu 

desenvolupa en qualitat d’accionista de les filials, tals com l’obtenció de fons per 

l’adquisició de participacions, o l’organització de juntes generals d’accionistes), mentre 

que sí que l’accepten respecte de les stweardhsip activies (és a dir, activitats que la 

                                                
46En català, preus de transferència, consisteixen en la determinació del preu objectiu al que s’han de 
valorar les transaccions realitzades entre empreses o parts vinculades. 
 
47 En la Consulta Vinculant 1628-2008, la DGT va recollir les directrius de la OCDE en matèria de preus 
de transferència i va elaborar una vertadera “guia” al respecte. 
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matriu desenvolupa per a la tutela de les filials, com ara assessoria tècnica de les 

mateixes, gestió de la tresoreria, o formació del seu personal). 

 

En segon lloc, respecte als supòsits en què la utilitat del servei pot ser percebuda tant 

per una sola empresa vinculada com per la totalitat del grup, queda clar que la doctrina 

administrativa de la DGT ha evolucionat molt en poc temps. Així, el Centre Directiu 

entenia, en un primer moment, que quan no es podia individualitzar el destinatari dels 

serveis desenvolupats pel treballador desplaçat -, no procedia l’aplicació de l’exempció 

(així ho va establir clarament en la Resolució de 28 de gener de 2005). 

 

No obstant, aquesta exigència de benefici exclusiu –que, cal dir, no queda patent en el 

tenor literal del precepte- va anar-se eliminant progressivament. Així, la DGT va optar 

per suavitzar la seva posició– en bona part influenciada per l’aprovació de la nova Llei 

13/2006 IRPF, que va introduir la menció expressa a la prestació de serveis per a una 

entitat vinculada- i va passar a adoptar una interpretació més adient a la finalitat de 

l’exempció (afavorir la internacionalització de les empreses espanyoles), permetent 

l’aplicació de l’exempció també a aquells supòsits en què el servei proporciona un 

benefici general, que s’estén a tot el grup.  

 

Nombrosa jurisprudència s’ha mostrat favorable a aquesta flexibilització, com és el cas 

del Tribunal Superior de Justícia de Madrid, que, en una recent sentència de 6 de juny 

de 2013, va qualificar de poc raonable “la referència al concepte de benefici exclusiu, 

que és, no només un requisit que no contempla la norma, sinó de difícil determinació 

econòmica i jurídica”, atès que difícilment un servei que beneficia a una entitat concreta 

d’un grup de societats pot considerar-se que no raporta un benefici indirecte a tot el 

grup. Per tant, l’exigència d’un benefici exclusiu suposa una restricció excessiva a 

l’aplicació de l’exempció. 

 

La única exigència que ha establert la DGT a partir d’aleshores és la generació d’un 

vertader valor afegit i, sobretot, l’acreditació fefaent que el servei ha estat efectivament 

prestat 48 , matisant, tot i així, que la concurrència d’aquesta prestació de serveis 

intragrup “és una qüestió de fet la valoració de la qual correspondrà als òrgans 

                                                
48 Així ho va establir, per exemple, en la important Consulta Vinculant 1628-2008, de 4 d’agost. 
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d’inspecció i comprovació de l’administració tributària”49. Per tant, la prova esdevindrà 

una qüestió cabdal per a l’aplicació de l’exempció.  

 

A tals efectes, la doctrina ha destacat en nombroses ocasions la necessitat d’establir una 

relació d’indicis o mitjans de prova que facilitessin l’acreditació de la prestació del 

servei intragrup. A falta de la mateixa, s’accepta qualsevol mitjà de prova vàlid en dret.  

 

En aquest sentit, constitueix prova del servei qualsevol indici objectiu d’assumpció, per 

part del destinatari dels serveis, de les despeses derivades del mateix, tal com 

l’existència d’un segon contracte entre l’expatriat i l’empresa estrangera  (tot i que, com 

ja s’ha assenyalat prèviament, no és una exigència imprescindible per aplicar 

l’exempció), la concurrència de factures per les quals l’empresa espanyola cobra els 

serveis prestats a l’estrangera50, o qualsevol tipus de prova que acrediti la repercussió 

dels costos del servei a la destinatària del mateix. Cal recordar aquí que l’assumpció 

íntegra del cost del servei per part de l’empresa estrangera determina que el rendiment 

del treball exempt no genera una despesa deduïble per la societat resident.  

 

En qualsevol cas, els mitjans de prova que s’accepten són molt amplis, però el que sí 

que exigeix el TEAC és “que es vagi més enllà d’una descripció genèrica del treball 

realitzat per l’expatriat, amb una prova i descripció concretes de les activitats i serveis 

efectivament desenvolupats.” 

 

iv. Existència d’un Impost de naturalesa idèntica o anàloga a 
l’IRPF en el territori de desplaçament 

 

El segon requisit que exigeix l’article 7p) de la LIRPF és “que en el territori on es 

realitzen els treballs s'apliqui un impost de naturalesa idèntica o anàloga a la d'aquest 

impost, i no es tracti d'un país o territori considerat paradís fiscal”. 

 

Al respecte, tal i com s’ha comentat en apartats anteriors, la redacció originària del 

precepte, que data de 1998, exigia no només l’aplicació en el territori d’un impost 

                                                
49	Consulta Vinculant 1164-10, de 19 de maig, 
 
50	La mateixa DGT va establir que “la factura és un indici que s’ha prestat el servei per l’entitat no 
resident” en la Consulta Vinculant 1749-09. 
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anàleg a l’impost sobre la renda espanyol, sinó que el contribuent hagués tributat de 

forma efectiva per l’impost en el citat territori. Amb aquest requisit, l’exempció es 

configurava com un mecanisme que evitava la doble imposició internacional, però 

enlloc d’operar en l’habitual forma de la deducció, ho feia amb l’exempció directa dels 

citats rendiments. 

 

Amb el canvi en la ratio legis i la clara finalitat d’internacionalització del capital humà, 

l’exigència de la tributació efectiva va desaparèixer, convertint-se en una simple 

necessitat “d’existència o d’aplicació” d’un impost anàleg al de la renta espanyol en el 

territori de destí, obrint la possibilitat per tant a que els rendiments no rebessin cap 

tributació efectiva mínima i actuant com un vertader incentiu. La DGT no ha deixat cap 

mena de dubte sobre aquesta interpretació, en nombroses consultes i resolucions51.  

 

El conflicte es planteja doncs a l’hora de determinar què s’entén exactament per un 

impost idèntic o anàleg a l’IRPF espanyol. A tals efectes, existeixen bàsicament dues 

línies doctrinals: una primera línia que defensa que l’existència de l’impost anàleg a 

l’IRPF només concorre quan en el país de destí existeix un impost, o algun tipus de 

tribut o gravamen, que afecta al conjunt de persones físiques que hi resideixen i que té 

com a finalitat bàsica gravar el conjunt de la renda personal obtinguda per les mateixes 

en un lapse de temps concret, sense que en cap cas s’exigeixi que el tipus de gravamen 

sigui similar52. 

 

Una segona línia53 doctrinal, que es basa en la Disposició addicional primera de la Llei 

36/2006, de 29 de novembre, de mesures per a la prevenció del frau fiscal, que en el seu 

apartat 2, segon paràgraf, va assenyalar que “2. Tindran la consideració d'impost idèntic 

o anàleg els tributs que tinguin com a finalitat la imposició de la renda, si més no 

                                                
51	A títol d’exemple, el centre directiu va establir en les consultes vinculants 2559-03 y 2572-03 així com 
en la 1685-05, que “el precepte només exigeix que en el territori on es realitzin els treballs s’apliqui una 
impost de naturalesa idèntica o anàloga a la de l’IRPF espanyol, i que no constitueixi un país o territori 
qualificat reglamentàriament com a paradís fiscal, i no que els rendiments siguin gravats de forma 
efectiva en el mateix. 
 
52 Així ho han defensat autors com ara ÁLVAREZ BARBEITO, P./CALDERÓN CARRERO, J.M., en 
l’obra La tributación en el IRPF de los trabajadores expatriados e impatriados, Netbiblo, Oleiros, 2010.  
 
53 Encarnada principalment per LAMPREAVE MÁRQUEZ, P. Exempció de rendiments percebuts per 
treballs realitzats a l’estranger, redacció actual i modificacions recollides a l’avantprojecte de LIRPF. 
Revista Intercativa de la AEADAF 20-2006, de 5 de juny de 2006. 
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parcialment, amb independència que l'objecte del mateix el constitueixi la mateixa 

renda, els ingressos o qualsevol un altre element indiciari d'aquesta.”  I que, en 

conseqüència, determina que s’entendrà que en el país de destí existeix un impost 

anàleg a l’IRPF espanyol quan hi concorri algun impost susceptible de gravar els 

rendiments del treball obtinguts per l’expatriat, encara que el seu objecte no sigui el de 

gravar pròpiament la renda.  

 

En qualsevol cas, la nova redacció de la LIRPF ha buscat tancar la discussió anterior 

almenys respecte d’aquells desplaçaments que es produeixen entre Espanya i un altre 

Estat amb qui té subscrit un CDI, ja que ha establert que “es considera complert aquest 

requisit (d’existència d’un impost de naturalesa idèntica o anàloga) quan el país o 

territori en què es realitzen els treballs tingui subscrit amb Espanya un conveni per 

evitar la doble imposició internacional que contingui clàusula d'intercanvi 

d'informació.” La raó principal és que, en l’article 2 dels citats convenis s’hi inclou una 

relació d’impostos que constitueixen impostos similars a l’IRPF espanyol. 

 

Per als supòsits en què tal conveni no existeixi, persisteix la discussió i la DGT ha 

assenyalat que correspondrà al contribuent acreditar l’existència de l’impost anàleg o 

idèntic, podent aportar els mitjans probatoris que estimi oportuns54.  

 

La valoració de l’existència o no de l’impost correspondrà a l’Administració Tributària, 

que, a l’hora de realitzar-la tindrà en compte els elements configuradors de l’impost 

(subjecte passiu, fet imposable...) i característiques bàsiques, recollides en l’article 1 de 

la LIRPF que defineix l’IRPF espanyol com un impost “de caràcter personal i directe 

que grava, segons els principis d’igualtat, generalitat i progressivitat, la renda de les 

persones físiques”.  La comparació haurà de realitzar-se de forma poc restrictiva, de 

manera que, amb caràcter general, simplement s’exigeix un impost que gravi de forma  

directa i personal la renda del contribuent o els seus rendiments del treball. 

 

Per últim, la llei descarta taxativament la possibilitat d’aplicar l’exempció quan el 

contribuent es trasllada a un paradís fiscal. Als efectes de determinar si un determinat 

país es pot considerar o no un paradís fiscal, cal acudir al Reial Decret 1080/1991, de 5 

                                                
54Així ho va posar de manifest la Direcció General de Tributs en la Consulta Vinculant 0994-08. 
 



 
	

36 

de juliol, pel qual es determinen els països o territoris als que es refereixen els articles 2, 

apartat 3, número 4 , de la llei 17/1991 , de 27 de maig , de mesures fiscals urgents , i 62 

de la llei 31/1990 , de 27 de desembre , de pressupostos generals de l'estat per a 199155.  

 

Cal recordar que aquest reglament, en el seu primer article, estableix un llistat de països 

susceptibles de ser considerats paradisos fiscals però que, tal i com estableix l’article 2 

de la mateixa disposició, a partir del moment en què aquests Estats signin amb Espanya 

un acord d’intercanvi d’informació en matèria tributària o un conveni per a evitar la 

doble imposició amb clàusula d’intercanvi d’informació” deixaran de tenir la 

consideració de paradisos fiscals”56. És el cas, per exemple, d’Andorra o dels Emirats 

Àrabs Units. 

v. Límit quantitatiu a l’aplicació de l’exempció 
 

Finalment, un cop acreditats tots els requisits exposats anteriorment per a l’aplicació de 

l’exempció, caldrà tenir en compte que l’article 7p) limita el seu abast exclusivament a 

“les retribucions meritades durant els dies d’estança a l’estranger, amb el límit màxim 

de 60.100€ anuals.” 

 

Aquest precepte ens indica, per tant, i així ho ha establert també la DGT57, que quan la 

totalitat dels rendiments del treball obtinguts pel treballador desplaçat s’ha meritat 

“durant els dies en què el treballador ha estat efectivament desplaçat a l’estranger” (la 

qual cosa sol succeir, principalment, quan el treballador es desplaça a l’estranger per a 

iniciar-hi una relació laboral nova amb l’entitat estrangera, o quan hi està durant tot 

                                                
55	De fet, la pròpia LIRPF ens remet a aquest reglament a través de la seva Disposició addicional 
primera, establint que “tindran la consideració de paradís fiscal els països o territoris que es determinin 
reglamentàriament”. 
 
56	Alguns autors com Chico de la Cámara, P. i Ruiz Garijo, M. Anàlisi crítica de l’exempció de l’article 
7.p) LIRPF 35/2006, de 28 de novembre, per rendiments obtinguts com a conseqüència de treballs 
efectivament realitzats a l’estranger.  han destacat que aquesta disposició podria eventualment resultar 
contrària al dret comunitari, i concretament a la llibertat d’establiment i a la lliure circulació de persones 
al establir diferències entre els Estats pertanyents a la UE amb qui Espanya té subscrits Convenis per a 
evitar la doble imposició i d’altres, també pertanyents a la UE amb qui no en tenia. Per solucionar 
qualsevol incompatibilitat, Espanya ha arribat recentment a acords amb Xipre, últim país amb qui havia 
de signar el citat conveni i amb qui finalment ha subscrit un Conveni per a evitar la doble imposició que 
va publicar-se al BOE el passat 26 de maig de 2014. 
 
57	L’explicació respecte a com s’ha de procedir per al càlcul de les quantitats exemptes es conté, per 
exemple, en la CV 0485-10, relativa a la retribució d’un funcionari que havia treballat durant un any per 
la Comissió Europea (a Brussel·les) en qualitat d’expert nacional. 
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l’exercici econòmic), no es presentaran problemes de càlcul, atès que la totalitat dels 

rendiments quedaran exempts, sempre respectant el límit quantitatiu dels 60.100€. 

El problema es presenta doncs quan només una part dels rendiments que percep 

l’expatriat es correspon vertaderament a treballs realitzats a l’estranger (en general, 

aquest problema es suscita quan el treballador es desplaça a l’estranger mantenint la 

seva relació contractual amb l’empresa espanyola). 

 

En aquests casos, ens servirem de la remissió reglamentària que efectua l’article 7p), a 

favor de l’article 6.2 del RIRPF, per a la determinació del mètode de càlcul de les 

quantitats exemptes. El Reglament en qüestió estableix que “pel càlcul de la retribució 

corresponent als treballs realitzats a l’estranger, s’hauran de tenir en compte els dies que 

efectivament el treballador ha estat desplaçat a l’estranger”. Per tant, tal i com estableix 

la pròpia DGT, s’haurà d’efectuar un repartiment proporcional dels rendiments del 

treball obtinguts entre el nombre de dies l’any (per obtenir, per tant, la mitjana diària de 

la retribució del treballador) i, evidentment, multiplicar-lo pel nombre de dies en què 

efectivament el treballador ha estat desplaçat a l’estranger. Això és: 

 
𝑅𝑒𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖ó	𝑜𝑟𝑑𝑖𝑛à𝑟𝑖𝑎	𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙	

365	𝑑𝑖𝑒𝑠	
∗ 𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒	𝑑𝑒	𝑑𝑖𝑒𝑠	𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑢𝑠	𝑑𝑒	𝑝𝑒𝑟𝑚𝑎𝑛è𝑛𝑐𝑖𝑎	𝑎	𝑙′𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑛𝑔𝑒𝑟 

 

D’aquesta manera s’obtindria la retribució ordinària del treballador corresponent als 

serveis prestats a l’estranger, i que és per tant susceptible d’exempció. 

 

 El problema que es planteja aquí és la determinació exacta del nombre de dies de 

treball prestat a l’estranger, i si la mateixa fa referència a dies naturals, hàbils, o si 

inclou pròpiament els dies de desplaçament d’un a un altre país58. En aquest sentit,  la 

DGT ha entès que s’inclouran “tots els dies en què el treballador ha romàs desplaçat a 

l’estranger, sense perjudici que aquests dies puguin correspondre’s amb dies festius”, és 

a dir, opta, seguin els criteris de la OCDE, per computar els dies de presència física a 

l’estranger, sense necessitat que tots es corresponguin amb dies de treball efectiu59 60. 

                                                
58	En la CV 1685-2005, de 5 d’agost, el centre directiu va aclarar que ambdós dies havien d’entrar dins el 
còmput. 
 
59	Així ho ha establert la DGT en les consultes vinculants 0228-13 i 1933-05, de 29 de gener de 2013 i 30 
de setembre de 2005, respectivament. 
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A més a més, el precepte del Reglament afegeix que també s’hauran de tenir en compte 

les retribucions específiques corresponents als serveis prestats a l’estranger,  és a dir, 

aquelles retribucions que el treballador no percep de forma habitual, sinó que s’atorguen 

al treballador per a compensar-lo pel desplaçament i les despeses que aquest comporta.  

A la fórmula anterior, per tant, se li hauran d’afegir aquestes retribucions, i serà a la 

suma total la quantitat a la qual s’aplicarà el límit quantitatiu de 60.100€, quedant el 

càlcul resumit en la següent forma: 
 

𝑅𝑒𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖ó	𝑜𝑟𝑑𝑖𝑛à𝑟𝑖𝑎	𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙	
365	𝑑𝑖𝑒𝑠	

∗ 𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒	𝑑𝑒	𝑑𝑖𝑒𝑠	𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑢𝑠	𝑑𝑒	𝑝𝑒𝑟𝑚𝑎𝑛è𝑛𝑐𝑖𝑎	𝑎	𝑙′𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑛𝑔𝑒𝑟

+ 𝑅𝑒𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛𝑠	𝑒𝑠𝑝𝑒𝑓í𝑐𝑖𝑞𝑢𝑒𝑠 < 60.100€ 

 

Respecte a si tal límit també aplica en la mateixa quantitat quan el treballador ha 

efectuat diversos desplaçaments, la DGT va tancar la polèmica en la seva resposta a la 

Consulta Vinculant 1944-2005, de 30 de setembre, aclarint que la quantia en qüestió 

actua com a límit global. 

  

En qualsevol cas, la part dels rendiments percebuts pel treballador expatriat que 

excedeixi del límit quantitatiu serà compatible amb la Deducció per Doble Imposició 

Internacional, tal i com va establir la DGT en la Consulta Vinculant 2816-2010. 

 

B) Compatibilitats i incompatibilitats amb altres règims: 

 

L’article 7p) finalitza establint que “aquesta exempció és incompatible, per als 

contribuents destinats a l'estranger, amb el règim d'excessos exclosos de tributació que 

preveu el reglament d'aquest impost, sigui quin sigui el seu import. El contribuent pot 

optar per l'aplicació del règim d'excessos en substitució d'aquesta exempció.” 

 

 

 

 

                                                                                                                                          
60	Una altra interpretació també estesa en la doctrina és, no obstant, la idea que les vacances i els festius 
s’haurien d’imputar en la mateixa proporció que constitueixin els dies treballats a Espanya respecte als 
dies treballats a l’estranger.	
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i. El règim d’excessos exclosos de tributació 

 
Aquest règim, que l’article 7p) declara expressament incompatible amb l’exempció fins 

ara analitzada, es troba recollit a l’article 9.A.3b) del RIRPF, que estableix que “Tindran 

la consideració de dieta exceptuada de gravamen les quantitats següents (…). 4t) 

L'excés que percebin els empleats d'empreses, amb destinació a l'estranger, sobre les 

retribucions totals que obtindrien per sous, jornals , antiguitat , pagues extraordinàries, 

fins i tot la de beneficis, ajuda familiar o qualsevol altre concepte, per raó de càrrec , 

ocupació, categoria o professió en el supòsit d'estar destinats a Espanya”.  

 

Per tant, aquest règim deixa exempts de gravamen els “excessos”, és a dir, les quantitats 

resultants del còmput de la diferència entre la retribució total percebuda pel treballador 

o funcionari públic i la retribució total que, per raó del mateix càrrec, hauria percebut si 

es trobés destinat a Espanya. El càlcul pot expressar-se, doncs, mitjançant la següent 

fórmula: 

𝐸𝑥𝑐é𝑠 = 𝑅𝑒𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖ó	𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙	𝑑𝑒𝑙	𝑡𝑟𝑒𝑏𝑎𝑙𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟 − 𝑅𝑒𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖ó	𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙	𝑠𝑖	𝑓𝑜𝑠	𝑑𝑒𝑠𝑡𝑖𝑛𝑎𝑡	𝑎	𝐸𝑠𝑝𝑎𝑛𝑦𝑎 

 

Correspondrà a l’empresa que aboni les rendes procedir al còmput d’aquesta quantia, i 

s’acceptarà com a prova de la mateixa la certificació expedida per l’empresa. 

 

Tot i que posseeixen un funcionament similar, els requisits per l’aplicació de 

l’exempció i els requisits del règim d’excessos presenten també algunes diferències. En 

primer lloc, cal destacar que, igual que per gaudir de l’exempció, per l’aplicació del 

règim d’excessos és necessari que el treballador sigui contribuent per l’IRPF i, per tant, 

que tingui la seva residència fiscal a Espanya. A tals efectes, serà d’aplicació tot allò 

disposat supra respecte la determinació de la residència fiscal i la tributació 

internacional dels rendiments del treball. 

 

En segon lloc, el precepte ens exigeix que el treballador que gaudeixi del règim sigui un 

“treballador amb destí a l’estranger”. Tot i que la norma no defineix de manera clara 

què s’entén per “destinació a l’estranger”, la DGT61 ha aclarit que aquests termes s’han 

d’identificar amb un trasllat a l’estranger del centre de treball “normal i habitual, no 
                                                
61	Així ho ha aclarit la DGT en nombroses resolucions i consultes, tals com la Consulta Vinculant 1566-
09 o la Resolució de 30 de juny de 2009. 
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circumstancial”, és a dir, que a diferència de l’exempció de l’article 7p), aquí no n’hi ha 

prou amb desplaçar-se a l’estranger per realitzar un treball concret i tornar al lloc de 

treball habitual, sinó que cal un vertader trasllat en els termes de l’article 40 de l’Estatut 

dels Treballadors62. 

 

En altres paraules, el règim d’excessos exigeix un trasllat que no sigui puntal, sinó que 

tingui vocació de permanència; però sempre i quan el treballador no perdi la residència 

a Espanya (la qual, tenint en compte que la permanència a l’estranger superarà els 183 

dies, s’haurà d’acreditar a través dels criteris de centre d’interessos econòmics o de la 

presumpció familiar, ja analitzats, de l’article 9 LIRPF). Queda clar doncs que aquest 

règim s’articula per a desplaçaments que comprenguin períodes de temps llargs,  sense 

que el règim en cap cas estableixi un límit màxim de permanència a l’estranger (aquí no 

aplica, doncs, el límit màxim de 9 mesos de residència continuada a l’estranger que 

s’estableix per a l’exempció de les dietes). 

 

En tercer lloc, la DGT ha aclarit que el règim d’excessos és predicable, únicament, 

respecte dels rendiments del treball. De nou, ens trobarem doncs davant l’exigència que 

les retribucions rebudes pel treballador encaixin en la definició de l’article 17 LIRPF, en 

els mateixos termes, ja exposats supra, que l’exempció de l’article 7p). S’accepten tant 

remuneracions en diners com en espècie63. 

 

Per últim, tal i com ja s’ha comentat, aquest règim resulta incompatible amb l’exempció 

de l’article 7p), atorgant al contribuent la facultat d’escollir la bonificació fiscal que li 

resulti més beneficiosa si reunís els requisits per gaudir d’ambdues. No obstant, cal tenir 

en compte que aquest dret s’haurà d’exercir dins el període voluntari de declaració de 

l’IRPF o fins que l’Administració Tributària elabori la liquidació provisional. 

Transcorregut aquest temps, el contribuent ja no podrà canviar d’opció encara que 

comprovi que l’altre règim li resulta més beneficiós.  

 

Evidentment, el fet que un règim o altre resulti més òptim pel contribuent dependrà de 

les circumstàncies del cas i de la retribució rebuda. No obstant, un dels aspectes més 
                                                
62	En el sentit de l’article 40 ET, el trasllat s’identifica com una autèntica modificació del lloc físic de 
prestació de serveis que implica la residència en un nou municipi durant és de 9 mesos. Per la seva 
adopció s’exigeix la concurrència de raons econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció. 
63	La DGT ho ha aclarit de forma específica en la CV 2130-99. 
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importants que haurà de tenir en compte serà la limitació en 60.100€ de l’article 7p), 

que no opera, en canvi, respecte del règim d’excessos. Així, amb caràcter genèric, quan 

el desplaçament sigui llarg i porti associada, per tant, una important retribució, el règim 

d’excessos pot suposar un estalvi important pel contribuent. No obstant, en 

desplaçaments més esporàdics i de curta durada, l’exempció resultarà genèricament més 

beneficiosa. 

ii.  El règim de dietes exceptuades de gravamen 
 

El fet que l’article 7p) declari la incompatibilitat de l’exempció únicament amb el règim 

d’excessos analitzat anteriorment ens permet deduir que l’exempció en qüestió és, en 

canvi, compatible amb la resta de supòsits en què s’aplica el règim de dietes. Així 

doncs, el mateix article 9 del RIPR estableix que “queden exceptuades de gravamen les 

assignacions per a despeses de locomoció i despeses normals de manutenció i estada en 

establiments d'hostaleria que compleixin els requisits i límits assenyalats en aquest 

article.” 

 

Per tant, quan un treballador es desplaça a l’estranger i l’empresa promotora de tal 

desplaçament li fa efectives un seguit de quantitats destinades a cobrir les despeses de 

tal viatge i estada, el treballador no està obligat a tributar per les mateixes.64 

 

Tal i com disposa el mateix precepte, aquestes quantitats comprenen: despeses de 

locomoció, és a dir, la compensació atorgada al treballador per les despeses 

incorregudes en el desplaçament stricto sensu fora del centre de treball (la totalitat de 

l’import si s’ha utilitzat transport públic, o una quantitat fixa per quilòmetre -0,19€- més 

les despeses de peatge i aparcament, si s’han utilitzat mitjans privats) i les despeses de 

manutenció i estància en restaurants, hotels i establiments d’hostaleria, meritades per 

despeses en municipis diferents al del lloc de treball habitual o de residència (distingint-

se en les quanties màximes en funció de si hi ha hagut o no pernocta, o de si el 

desplaçament ha estat a territori nacional o estranger). 

 

                                                
64	Aquí convé destacar que l’article 17.1 LIRPF exclou específicament de la consideració de rendiments 
del treball “les despeses de locomoció i les normals de manutenció i estància en un establiment 
d’hostaleria”. La raó principal és que el nostre legislador entén que, quan s’obliga a un treballador a 
desplaçar-se fora del seu centre de treball habitual, les despeses que directament origina aquest 
desplaçament han de córrer a càrrec de l’empresa, de manera que ni el treballador ha de tributar per elles 
ni s’han de considerar pròpiament una retribució efectiva que rep el mateix per l’exercici del seu càrrec. 
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Els requisits que s’han de complir per aplicar aquest benefici fiscal són diversos: en 

primer lloc, tal i com succeïa amb les bonificacions anteriors, es requereix que el 

treballador sigui contribuent a de l’IRPF i, per tant, que no hagi perdut la seva 

residència a Espanya (de nou, apliquen totes les normes ja vistes de determinació de la 

residència fiscal). Evidentment, també s’exigeix que sigui contribuent per l’IRPF. 

En segon lloc, es requereix que el treballador es desplaci a un lloc diferent al del seu 

centre de treball i residència (generant les consegüents despeses de desplaçament), 

sense necessitat que tal desplaçament s’efectuï a l’estranger (s’accepten desplaçaments 

en el marc de l’Estat espanyol). El que sí que s’exigeix, no obstant, és que el 

desplaçament es produeixi per motius laborals. 

 

Finalment, el reglament exigeix que, per aplicar l’exempció a les despeses de 

manutenció i estància (no locomoció) ,el desplaçament no s’allargui més enllà dels 9 

mesos continuats d’estància en el lloc de destí. Als efectes del còmput, el precepte 

estableix que “no es descomptarà el temps de vacances, malaltia o altres circumstàncies 

que no comportin una alteració del destí”. 

 

Per tant, si el treballador desplaçat reuneix els requisits anteriors, podrà optar per aplicar 

l’exempció de l’article 7p) o el règim d’excessos i, en cap dels dos casos, haurà de 

tributar per les dietes exposades en aquest apartat. Tot i així, les possibilitats de 

conciliar el règim d’excessos i el de dietes exceptuades de gravamen són baixes, atès 

que pel primer benefici es requereix que el treballador es “destini a l’estranger” amb 

vocació de permanència (la qual cosa implica, per tant, un desplaçament de llarga 

durada), mentre que pel segon supòsit s’exigeix que tal desplaçament no superi els 9 

mesos continuats. 
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3. Conclusions 

 

És indubtable la influència que la normativa fiscal exerceix sobre l’economia i 

l’exercici de les activitats econòmiques. Coneixedor d’aquest poder, i amb l’objectiu de 

donar impuls a l’economia interna i adaptar-la als avantatges (però també amenaces) 

d’una creixent globalització, el legislador espanyol ha adoptat, des de 1998, una mesura 

d’indubtable rellevància per a la internacionalització del capital humà de les empreses 

espanyoles: -l’exempció de l’article 7p) de la Llei 35/2006, de l’Impost sobre la Renda 

de les Persones Físiques-. 

 

Aquesta bonificació fiscal, que va néixer inicialment com un mecanisme destinat a 

evitar la doble imposició, s’ha convertit avui en dia en una pedra angular per a la 

promoció del desplaçament dels treballadors a l’estranger, la consegüent adquisició 

d’experiència laboral, i, en últim terme, l’afavoriment de la competitivitat de les 

empreses espanyoles. L’objectiu és doncs ambiciós, però la seva operativa és, no 

obstant, senzilla: es tracta d’incentivar als treballadors (més que a la pròpia empresa) a 

desplaçar-se a l’estranger tot eximint-los de tributar, sota algunes condicions i límits, 

pels rendiments del treball obtinguts durant l’expatriació. 

 

En efecte, el precepte destaca per l’establiment d’un reguitzell de condicions i 

circumstàncies que han de concórrer de forma cumulativa per l’aplicació procedent de 

l’exempció, que es troben descrites amb certa vaguetat, i que intenten assolir el difícil 

equilibri entre la promoció de la internacionalització i la deslocalització del capital 

humà. Aquesta vaguetat, que sens dubte s’ha vist agreujada per l’abundant casuística i 

heterogeneïtat de supòsits plantejats davant dels Tribunals i la Direcció General de 

Tributs, ha estat la causant de la profusa diversitat d’opinions i interpretacions relatives 

a l’àmbit d’aplicació i requisits de l’exempció que s’ha posat de manifest en aquest 

treball. 

 

De fet, les successives reformes a les que ha estat sotmès el precepte no han aconseguit, 

amb caràcter general, posar fi a les dificultats d’aplicació i prova a les quals es veu 

sotmès el treballador expatriat que vol beneficiar-se de l’exempció.  
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Precisament amb la finalitat d’alleugerir la càrrega de la prova que, en virtut de l’article 

105 de la Llei General Tributària, pesa sobre tot aquell que al·lega l’aplicació d’un 

benefici fiscal, la Llei 35/2006 va introduir una polèmica modificació en el precepte, en 

virtut de la qual s’entenia automàticament acreditat el requisit d’existència d’un impost 

idèntic o anàleg a l’IRPF espanyol quan el país de destí tingués subscrit amb Espanya 

un Conveni per a evitar la doble imposició internacional amb clàusula d’intercanvi 

d’informació.  

 

A més de la possible contrarietat d’aquesta modificació amb la lliure circulació de 

persones en l’àmbit comunitari, que ha estat solucionada amb l’aprovació de CDIs entre 

Espanya i tots els Estats de la Unió,  part de la doctrina entén que aquest requisit suposa 

una discriminació excessiva entre els països amb qui Espanya ha ratificat el citat 

Conveni, i aquells amb qui encara no l’ha aprovat.  Així, tot i que, com ja hem posat de 

manifest, la ratio legis de l’exempció és la d’afavorir la internacionalització, el 

treballador que eventualment es desplacés a un Estat amb qui Espanya no ha signat el 

Conveni es veuria en ocasions exclòs (o amb majors dificultats) de la possibilitat 

d’aplicar-se l’exempció. 

 

Així les coses, la citada exempció presenta, a més a més, els problemes naturals que 

genera qualsevol desplaçament a l’estranger: la determinació de la residència fiscal i el 

conflicte sobre el lloc adient de tributació dels rendiments del treball, que s’han de 

solucionar amb l’aplicació prioritària dels corresponents CDI entre Espanya i l’Estat de 

destinació. 

 

Tot i que la creixent aprovació d’aquests CDIs i l’impuls de l’OCDE i els seus models 

de Conveni han facilitat molt la tasca, la normativa comunitària en la matèria és, encara, 

molt escassa (sinó absent). Així, l’abundant nombre de desplaçaments de treballadors en 

el marc de la Unió Europea contrasta amb la manca d’una regulació unitària al respecte 

– que segueix regint-se pels CDI ratificats entre Estats Membres, igual que en el pla 

estrictament internacional-.  Els Estats són conscients que la sobirania fiscal és una de 

les principals eines per a l’exercici del seu poder, i, tot i els impulsos dirigits des de la 

Comissió Europea, no es mostren disposats a efectuar concessions al respecte.  
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La transició, no obstant, d’una Unió purament econòmica a una vertadera unió política i 

social, en la línia marcada pel Tractat de Lisboa, augura una certa harmonització” 

tributària en un futur no molt llunyà, que solucioni els conflictes generats pels 

desplaçament dels treballadors i instauri, d’una vegada per a totes, una vertadera lliure 

circulació de persones i capitals. 

 

Solucionats els problemes de tributació internacional i un cop endinsats en els requisits 

d’aplicació de la pròpia exempció, s’han detectar nombrosos problemes interpretatius 

rellevants als quals s’ha hagut d’enfrontar la doctrina administrativa i la jurisprudència. 

 

El primer de tots recau sobre la determinació de quins són els rendiments que 

exactament poden beneficiar-se de l’exempció, atès que el precepte fa referència 

simplement als “rendiments del treball”. Amb caràcter general, aquests rendiments han 

estat identificats amb els rendiments del treball de l’article 17.1 LIRPF, excloent els 

rendiments d’activitats econòmiques i generant així una de les principals crítiques que 

s’ha dirigit a aquest règim: la vulneració del principi d’igualtat tributària i capacitat 

econòmica consagrat en l’article 31 de la Constitució Espanyola respecte dels 

treballadors autònoms. En efecte, i atenent de nou a la ratio legis  de l’exempció, podria 

resultar convenient estendre la seva aplicació a aquell treballador autònom o per compte 

propi que, no reunint els requisits d’alienitat i dependència derivats d’una estricta 

relació laboral, es desplaça a l’estranger per l’exercici de la seva activitat professional, 

però que no pot beneficiar-se de l’exempció perquè els seus rendiments queden adscrits 

en el concepte de rendiments d’activitats econòmiques. 

 

En segon lloc, el precepte exigeix un desplaçament efectiu a l’estranger,  excloent 

d’exempció aquells treballs prestats a favor de l’empresa espanyola d’origen, que 

resulta adequat i proporcional a la finalitat de la norma, que no és altra que la de 

garantir la internacionalització. 

 

En tercer lloc, és necessària la prestació del servei per a una entitat estrangera o 

establiment permanent radicat a l’estranger. En altres paraules, el servei ha de generar 

una utilitat o benefici a l’entitat estrangera que el rep, que s’ha identificat com un 

vertader valor econòmic. L’aspecte més rellevant que s’ha posat de manifest és el 

polèmic supòsit en què el servei es presta per a una entitat del mateix grup. Al respecte, 
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s’ha destacat la valuosa flexibilització de la posició de l’Administració Tributària que, 

anat més enllà dels estrictes termes invocats pel precepte, exigia la concurrència d’un 

benefici exclusiu per a l’entitat destinatària. Avui en dia, no obstant, admet la generació 

del benefici en favor del grup, en una interpretació més conforme al tenor literal i a la 

finalitat del precepte. 

 

En quart lloc, la normativa exigeix l’existència, en el territori de destí, d’un impost de 

naturalesa idèntica o anàloga a l’IRPF espanyol, tot i que en coherència amb la el canvi 

de finalitat de l’exempció, s’ha eliminat la necessitat de tributació efectiva pel mateix. 

Aquesta modificació ha resultat enormement positiva per l’aplicació del precepte, ja que 

n’ha facilitat i estès l’aplicació.  

 

No tant afortunada ha estat, no obstant, l’expressa exclusió que fa el precepte sobre la 

possibilitat d’aplicar l’exempció en cas de trasllat a un paradís fiscal. Tot i que 

innecessària (atès que ja s’exigeix l’existència d’un tribut idèntic o de naturalesa 

anàloga a l’IRPF i els paradisos fiscals solen ser territoris d’escassa o nul·la tributació, 

que no encaixen en aquest requisit), aquesta disposició s’ha interpretat pròpiament com 

una “clàusula d’estil”, que posa de manifest la voluntat del legislador de ser previngut i 

evitar la concessió de beneficis en desplaçaments potencialment “sospitosos” com és el 

desplaçament a un paradís fiscal. 

 

Per últim, el legislador ha declarat de forma expressa la incompatibilitat de l’exempció 

amb altres beneficis fiscals a l’expatriació previstos en el nostre règim intern, tals com 

el règim d’excessos. Aquesta exclusió és comprensible, atès que ambdós règims 

responen a circumstàncies essencialment diferents: l’exempció s’aplica a desplaçaments 

de caràcter circumstancial i el règim d’excessos a vertaders trasllats del centre de treball 

habitual. En cap dels dos casos s’exclou l’aplicació addicional de l’exempció de les 

dietes de locomoció, manutenció i estància, si bé la compatibilitat d’aquest últim règim 

(que, respecte les dietes de manutenció i estància no aplica en cas de desplaçament 

continuat inferior als 9 mesos) amb el règim d’excessos, que suposa un trasllat real i 

prolongat, resulta gairebé impossible. 
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En conclusió, tot i els nombrosos problemes d’aplicació posats de manifest, els 

beneficis aportats per aquest règim de bonificacions fiscals a l’expatriació són 

immensos.  L’economia espanyola no pot permetre’s el luxe de perdre l’oportunitat 

d’internacionalització i augment de la productivitat que aporta la globalització i, en 

aquest sentit, el legislador ha d’estar atent als canvis que es produeixin en l’entorn per 

tal d’acomodar-hi la normativa fiscal. En aquesta tasca, resultaria convenient continuar 

potenciant i aclarint aquest règim, però sobretot, convèncer de la seva aplicació a 

l’Administració Tributària, de forma que aquesta contempli el règim no com una 

disminució potencial de la seva recaptació, sinó com un impuls important a l’economia i 

a la productivitat que, al seu torn, comportarà  un increment de la recaptació. 
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