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NOVETATS FISCALS I LABORALS ANY 2023 

 
 

 

Com  a  conseqüència  de  la  publicació  al  BOE  de  la  Llei  31/2022,  de  23  de  desembre,  de 

Pressupostos Generals de  l’Estat per a  l’any 2023,  així  com d’altres disposicions de  rellevància 

tributària  i  laboral publicades en aquests darrers mesos,  l’inici de  l’any 2023  incorpora una sèrie 

de novetats que poden ser d’interès: 

 

NOVETATS EN L’ÀMBIT TRIBUTARI  

 

IRPF 

 Increment  del mínim  que  eximeix  de  l’obligació  de  presentar  la  declaració  de  la 

renda,  en  el  cas de més d’un  pagador de  rendes del  treball,  fins  a  15.000  euros. 

Aquest límit era per a l’any 2022 de 14.000 euros. 

 

 Augment  de  les  reduccions  aplicables  als  rendiments  del  treball  i  als  procedents 

d’activitats  econòmiques  de  tal  forma  que  aquestes  es  fan  extensives  als 

contribuents  amb  rendiments  nets  del  treball  (o  activitats  econòmiques)  iguals  o 

inferiors a 19.747,50 euros anuals (16.825,00 euros anuals per a l’any 2022). 

 
 Increment  fins  al  7%  de  les  despeses  deduïbles  de  difícil  justificació  per  a  les 

persones  físiques  titulars  d’una  activitat  econòmica  en  Estimació  Directa 

Simplificada i, per tant, es modifica aquest percentatge que havia estat del 5% sobre 

el Rediment Net Previ des de  la seva  implantació. Cal assenyalar, no obstant, que es 

manté el límit total màxim de 2.000 euros. 

 
 Empitjorament  de  la  tributació  de  les  rendes  de  l’Estalvi  per  a  trams  superiors  a 

200.000 euros anuals, de tal forma que s’incrementa fins al 27% el tipus de gravamen 

per a trams entre 200.000  i 300.000 euros  i s’estableix una tributació del 28% per a 

trams  superiors  a  300.000  euros  anuals.  Fins  al  2022,  aquests  trams  de  rendes  de 

l’estalvi estaven subjectes a una tributació del 26%.   
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 Ampliació  dels  supòsits  als  que  pot  ser  d’aplicació  la  Deducció  per  Maternitat 

incloent, dins d’aquests, el que correspon quan la mare estigui percebent la prestació 

d’atur en el moment del naixement del fill. 

 

 

IMPOST SOBRE SOCIETATS 

 
 Reducció del tipus de gravamen fins al 23% per a aquelles entitats que registrin en el 

període  impositiu anterior una Xifra de Negocis  inferior al milió d’euros  i que no es 

consideren societats patrimonials. 

 

IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT 

 
 Disminució  dels  tipus  de  gravamen  aplicables  a  les  operacions  d’entrega  dels 

següents béns: 

o Gas Natural, briquetes i “pellets”, que passen a tributar al 5% 

o Olis d’oliva i llavors, que passen a ser objecte d’un tipus impositiu del 5% (fins 

el 30/06/2023) 

o Altres  productes  alimentaris  de  primera  necessitat  (pa,  farina,  llet,  ous, 

formatges,  fruites  i verdures), als quals se’ls aplicarà un tipus del 0%  (fins al 

30/06/2023) 

o Productes d’higiene femenina, que passen a tributar al tipus del 4% 

 

 Variació de la denominada Regla d’Explotació Efectiva en la localització dels serveis 

prestats per empreses espanyoles a clients de fora de  la UE de tal forma que no es 

consideraran  subjectes  a  l’IVA  les  prestacions  de  serveis  realitzades  per  empreses 

espanyoles  en  favor  d’altres  empreses  de  fora  de  la  UE  (sempre  i  quan  es  tracti 

d’activitats que generen el dret a la deducció de l’impost) i es consideraran subjectes 

a l’IVA a Espanya aquelles prestacions de serveis intangibles realitzades per empreses 

espanyoles en favor de clients particulars de fora de  la UE quan  l’explotació efectiva 

del servei es produeixi a Espanya. 
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 Eliminació de determinats  supòsits on era d’aplicació el mecanisme de  la  Inversió 

del  Subjecte  Passiu  com  poden  ser  l’arrendament  de  béns  immobles  no  exempts 

d’IVA  per  part  de  persones  no  residents  o,  tanmateix,  els  serveis  d’intermediació 

immobiliària  per  part  de  no  residents  en  favor  d’arrendadors  de  béns  immobles 

exempts. 

 

ALTRES 

 

 Creació  de  l’Impost  Temporal  de  Solidaritat  de  les Grans  Fortunes,  que  estableix 

l’obligació de tributar a aquelles persones físiques amb un Patirmoni Net (quantificat 

d’acord a  les regles de valoració de  l’Impost sobre el Patrimoni) superior a 3 milions 

d’euros. La tributació en aquest impost tindrà el caràcter de complementària a la que 

es  pugui  realitzar  en  l’Impost  sobre  el  Patrimoni,  de  tal  forma  que  la  tributació 

suportada  en  aquest  darrer  impost  es  considerarà  deduïble  de  l’eventual  quota 

líquida a satisfer per aquest nou impost temporal. 

 

 

NOVETATS EN L’ÀMBIT LABORAL 

 

COTITZACIÓ 

 Els topalls màxim  i mínim de  les bases de cotització a  la Seguretat Social quedaran 

fixats a partir de  l’1 de gener de 2023 de  la següent manera: topall màxim 4.495,50€ 

mensuals;  topall mínim,  el  salari mínim  interprofessional  vigent  en  cada moment, 

incrementat en una sisena part.  

 

 Com a conseqüència del canvi del topall màxim, es modifica la taula general aplicable 

als diferents  trams de  rendiments nets pel  règim especial de  treballadors autònoms 

(RETA), quedant de la següent manera: 
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Trams rendiments nets 2023 – 
Euros/mes 

Base mínima 
– 

Euros/mes 

Base màxima 
– 

Euros/mes 

Taula reduïda Tram 1 < = 670 751,63 849,66 

Tram 2 > 670 i < = 900 849,67 900 

Tram 3 > 900 i < 1.166,70 898,69 1.166,70 

Taula general Tram 1 > = 1.166,70 i < = 1.300 950,98 1.300 

Tram 2 > 1.300 i <=1.500 960,78 1.500 

Tram 3 > 1.500 i < =1.700 960,78 1.700 

Tram 4 > 1.700 i < =1.850 1.013,07 1.850 

Tram 5 > 1.850 i < =2.030 1.029,41 2.030 

Tram 6 > 2.030 i < =2.330 1.045,75 2.330 

Tram 7 > 2.330 i < =2.760 1.078,43 2.760 

Tram 8 > 2.760 i < =3.190 1.143,79 3.190 

Tram 9 > 3.190 i < =3.620 1.209,15 3.620 

Tram 10 > 3.620 i < = 4.050 1.274,51 4.050 

Tram 11 > 4.050 i < =6.000 1.372,55 4.495,50 

Tram 12 > 6.000 1.633,99 4.495,50 

 

 Com a garantia del poder adquisitiu de les pensions i d’altres mesures de reforç de la 

sostenibilitat financera i social del sistema públic de pensions, a partir de l’1 de gener 

de  2023  s’efectuarà  una  cotització  del  0,6%  aplicable  a  la  base  de  cotització  per 

contingències comunes en totes les situacions d’alta o assimilades a l’alta al sistema de 

la  Seguretat  Social  en  les  que  existeixi  obligació  de  cotitzar  per  la  cobertura  de  la 

pensió de jubilació. Quan el tipus de cotització hagi de ser distribuïda entre empresari i 

treballador, el 0,5% correspondrà a l’empresari i el 0,1% al treballador. 

ALTRES 

 Fins que no s’aprovi el reial decret pel que es fixa el salari mínim  interprofessional 

per a l’any 2023 en el marc del diàleg social, es prorroga  la vigència del Reial Decret 

152/2022 de 22 de febrer que fixava com a salari mínim la quantia de 1.000€/mes.  

  
Mayte Famadas 
Sòcia Consultora 
Cap Divisió Econòmica  




