Ajuntament d' Albaida
PRESSUPOST EXERCICI 2017

1. CONCEPTE DE BENEFICI FISCAL
S'entén com l'expressió xifrada de la disminució/augmente d'ingressos tributaris que,
presumiblement, es produirà al llarg de l'any, com a conseqüència de l'existència d'incentius
fiscals/disminucions de la quota fiscal, orientats a l'assoliment de determinats objectius de
política econòmica i social.
Els beneficis fiscals es refereixen exclusivament als beneficis fiscals del propi Municipi. I en
tot cas. Els trets o condicions que un determinat concepte o paràmetre impositiu ha de
posseir perquè es considere que genera un benefici fiscal, podran ser els següents:
a) Ser un incentiu que, per raons de política fiscal, econòmica o social, s'integre en
l'ordenament tributari i estiga dirigit a un determinat col·lectiu de contribuents o a
potenciar el desenvolupament d'una activitat econòmica concreta.
b) Desviar-se de forma intencionada respecte a l'estructura bàsica del tribut, entenent
per ella la configuració estable que respon al fet imposable que es pretén gravar.
c) Existir la possibilitat legal d'alterar el sistema fiscal per a eliminar el benefici fiscal o
canviar la seua definició.
d) No presentar-se compensació alguna de l'eventual benefici fiscal en una altra figura
del sistema fiscal
Si bé ha de quedar clar, que els Municipis han de reconèixer com a beneficis fiscals, en els
tributs locals, els inclosos en l'article 9 del TRLHL, i en concret:
i.

Els expressament previstos en les normes amb rang de llei o els derivats de
l'aplicació dels tractats internacionals, i excepcionalment, les que establisquen en els
seus ordenances fiscals en els supòsits expressament previstos per la llei.

ii.

Les fórmules de compensació que procedisquen.

iii.

Quan l'Estat atorgue moratòries o ajornaments en el pagament de tributs locals a
alguna persona o entitat, quedarà obligat a arbitrar les fórmules de compensació o
bestreta que procedisquen en favor de l'entitat local respectiva.

2. CANVIS NORMATIUS RECENTS QUE PODEN AFECTAR Al 2017.
No es poden descriure cap tipus de canvi normatiu amb aplicació a l’exercici 2017 que
afecte a Beneficis fiscals.

Codi Validació: AFK3THQCJ4HK9LGRCSDRJPKS2 | Verificació: http://albaida.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 2

Josep Antoni Albert Quilis ( 1 de 1 )
Alcalde
Data Signatura : 30/06/2017
HASH: 3eec182f5f6b6d4a4e6adb6d53cd62c5

ANNEX DE BENEFICIS FISCALS EN TRIBUTS LOCALS PER A l'ANY 2017

Ajuntament d' Albaida
3. BENEFICIS FISCALS I EL SEU IMPACTE EN LA RECAPTACIÓ

IMPOSTOS
112: Impost sobre Béns
Immobles. Béns Immobles de
Naturalesa Rústica.
113: Impost sobre Béns
Immobles. Béns immobles de
Naturalesa Urbana.
114: Impost sobre Béns
Immobles. Béns Immobles de
característiques especials.
115: Impost sobre Vehicles
de Tracció Mecànica
116: Impost sobre Increment
del Valor dels Terrenys de
Naturalesa Urbana
130: Impost sobre Activitats
Econòmiques
290: Impost sobre
construccions, instal·lacions i
obres
TAXES
CONTRIBUCIONS
ESPECIALS

Existència
beneficis fiscals
voluntaris

Previsions inicials
amb beneficis
fiscals

Impacte en la recaptació
% Previsions
% Recaptació
inicials amb
exercici
beneficis
anterior/Drets
fiscals/Previsions
reconeguts nets en
inicials sense
l'exercici anterior
beneficis fiscals

Estimació importe
beneficis fiscals
obligatoris

Estimació importe
beneficis fiscals
voluntaris

Estimació importe
beneficis fiscals
compensats per l'AGE

3.491,82 €

100.686,78 €

- €

2.131.768,71

95,34%

76,86%

39.833,25 €

- €

- €

333.662,40

89,34%

86,26%

NO
2.235.947,31
€ SI

373.495,65 €

SI
NO

NO
NO

NO
NO
NO

Albaida a la data de la signatura electrònica.

Codi Validació: AFK3THQCJ4HK9LGRCSDRJPKS2 | Verificació: http://albaida.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 2 de 2

TRIBUTS

Previsions
inicials sense
beneficis
fiscals

