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 Els participants en l’organització d’un Esdeveniment Artístic.
 Què s’entén per Artista?
 Què s’entén per Esdeveniment Artístic?

 Aspectes tècnics i bones pràctiques
 El Pla de Control Tributari de les Autoritats Fiscals
 Determinació de la Residència Fiscal de l’Artista.
 Obligacions tributàries de l’organitzador (IRNR).
 Novetats aprovades per la Llei de Reforma Fiscal.
 Pràctiques habituals
 Bones pràctiques: Escenaris
 Qüestions a considerar en la contractació d’Artistes a l’estranger
 Aspectes contractuals
 Sol·licitud de devolució d’ingressos indeguts
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ELS PARTICIPANTS EN L’ORGANITZACIÓ D’UN ESDEVENIMENT ARTÍSTIC

PROMOTOR
-

ORGANITZADOR

• DISCOGRÀFIQUES
• AGÈNCIES
• A.A.P.P.
• SOCIETATS

TERCERES
• (...)

ESDEVENIMENT 
ARTÍSTIC

PRESTACIÓ DE 
SERVEIS

PRESTACIÓ DE SERVEIS I 
CESSIÓ DE DRETS

INVERSIÓ I 
ORGANITZACIÓ
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QUÈ S’ENTÉN PER ARTISTA?
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Artista (OCDE): Tota persona o col·lectiu que ofereixi, de forma directa o indirecta, una actuació artística i/o
d’entreteniment davant d’un públic, amb independència del nivell artístic o d’entreteniment existent.

ARTISTA NO ARTISTA
Actors

Actors de ràdio
Membres d’un circ i acròbates

Humoristes
Faquirs
Músics

Cantants
Ballarins

DJ'S
Mags
MC’s

Titellaires
Concursants

VJ’s
Orador (obra pròpia)

Strippers

Artistes difunts
Autors i compositors

Càmeres
Coreògrafs

Enginyers de llum, so i vídeo
Professors de música, teatre, etc.

Promotors
Productors

Stage builders
Tour Managers
Conferenciants

Home del temps
Radio DJ’s
Escultors
Pintors
Polítics

Models d’anunci i passarel·les

QUÈ S’ENTÉN PER ARTISTA?
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QUÈ S’ENTÉN PER ESDEVENIMENT ARTÍSTIC?
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Esdeveniment artístic (OCDE): És aquella manifestació personal de l’Artista davant d’un públic, amb l’objectiu
d’oferir un entreteniment a canvi d’una contraprestació determinada, no necessàriament dinerària.

Tendència de les Directrius de l’OCDE (Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic) a
l’hora de interpretar els Convenis de Doble Imposició:

 Acceptació del Amateurisme.
 Acceptació del caràcter absolutament excepcional o esporàdic de l’esdeveniment artístic.

QUÈ S’ENTÉN PER ESDEVENIMENT ARTÍSTIC?
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ASPECTES TÈCNICS I BONES PRÀCTIQUES
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Pla de Control Tributari 
de l’AEAT

EL PLA DE CONTROL TRIBUTARI DE LES AUTORITATS FISCALS

Focus en l’economia 
submergida.

Major control de les 
despeses d’empresaris 

i professionals

Major control en la 
pràctica de retencions 

(IRNR)

Control sobre 
facturació irregular

Especial atenció sobre 
les societats 
professionals

Major control sobre els rendiments obtinguts pels Artistes.
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Criteris per a la determinació de la residència
 Criteri de permanència: més de 183 dies
 Centre d’interessos vitals i econòmics

Presumpció de residència a Espanya quan el cònjuge no separat legalment i els fills menors d’edat dependents 
resideixin al territori espanyol.

És important sol·licitar el certificat de residència fiscal en el marc de la contractació d’Artistes estrangers, o bé 
quan Artistes amb residència fiscal a Espanya contracten amb una entitat estrangera.

DETERMINACIÓ DE LA RESIDÈNCIA FISCAL DE L’ARTISTA
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RETENCIÓ PAGADOR

Artista RF a Estat Membre 
de la Unió Europea

Artista RF a un tercer 
Estat

Artista RF a 
Espanya

Del 19% al 45%, en 
funció de la 

naturalesa del 
rendiment (del 

treball, o d’activitats 
econòmiques)

24,75% el 2014.
20% el 2015.
19% el 2016.
Desde 2010, 

acceptació de certes 
despeses a l’hora de 
determinar la Base 

Imposable

24,75% el 2014.
24% el 2015 i 2016.

No s’accepten 
despeses en la 

determinació de la 
Base Imposable

OBLIGACIONS TRIBUTÀRIES DE L’ORGANITZADOR (IRNR)

Cas Arnoud
Gerrintse i Cas 

Scorpio
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Modificació de l’apartat 6 de l’article 24 de la Llei de no Residents (determinació de la Base Imposable del
contribuent):

“6. Cuando se trate de contribuyentes residentes en otro Estado miembro de la Unión Europea, se aplicarán las 
siguientes reglas especiales:
1.ª Para la determinación de base imponible correspondiente a los rendimientos que obtengan sin mediación de 
establecimiento permanente, se podrán deducir:
a) En caso de personas físicas, los gastos previstos en la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no 
Residentes y sobre el Patrimonio, siempre que el contribuyente acredite que están relacionados directamente con los 
rendimientos obtenidos en España y que tienen un vínculo económico directo e indisociable con la actividad realizada en 
España.
b) En caso de entidades, los gastos deducibles de acuerdo con lo previsto en la Ley XX del Impuesto sobre Sociedades, 
siempre que el contribuyente acredite que están relacionados directamente con los rendimientos obtenidos en España y 
que tienen un vínculo económico directo e indisociable con la actividad realizada en España .”

Extensió de la norma a Estats de l’EEE amb els que Espanya tingui subscrits Acords d’Intercanvi d’Informació.

NOVETATS INCLOSES EN LA LLEI DE REFORMA FISCAL (I)
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Modificació dels tipus de retenció per a contribuents amb Residència Fiscal a Espanya.
Rendiments del treball, a partir de 2015: 19% - 45%
Rendiments d’activitat econòmica:

Modificació del tipus de tributació per a contribuents no residents a Espanya.

2014 2015 2016 i següents
21% 20% 19%

- 2015 2016 i següents
No UE 24% 24%

UE 20% 19%

NOVETATS INCLOSES EN LA LLEI DE REFORMA FISCAL (II)
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Nou règim d’opció per a la tributació en seu d’IRPF
Es permet a contribuents que ostentin la residència fiscal en un Estat membre de la UE optar per tributar 
com a contribuents de l’IRPF, amb la finalitat de que aquells contribuents amb baixos rendiments puguin 
beneficiar-se de l’aplicació d’uns mínims exempts continguts a la Llei d’IRPF.

L’aplicació d’aquest règim queda sotmesa al compliment d’algun dels dos requisits següents:
 Els rendiments obtinguts a Espanya (RT o RAE) han de ser superiors al 75 per 100 dels seus 

rendiments mundials totals, i deuen tributar per IRNR, o;
 Els rendiments obtinguts a Espanya (RT o RAE) han de ser inferiors al 90 per 100 del mínim 

personal i familiar que li correspondria de ser RF a Espanya, i han d’estar subjectes a IRNR. 
Addicionalment, els rendiments obtinguts fora d’Espanya han d’estar per sota del mínim.

NOVETATS INCLOSES EN LA LLEI DE REFORMA FISCAL (III)
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Deducció per producció i exhibició d’espectacles en viu d’arts escèniques i musicals
 Deducció del 20% dels costos artístics, tècnics i promocionals.
 Deducció máxima de 500.000 Euros per contribuent.
 Compliment de certs requisits: (i) Obtenció de la certificació; (ii) En un termini de 4 anys, 

reinversió d’un mínim del 50% dels beneficis en aquestes activitats.
 La base de la deducció s’ha de minorar en l’import de les subvencions.
 La deducció i les subvencions no poden superar el 80% de les despeses incorregudes.

NOVETATS INCLOSES EN LA LLEI DE REFORMA FISCAL (IV)
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Retribució satisfeta a l’Artista

Rendiments satisfets a l’Artista Despeses de producció (Societat tercera)

60% 40%

Tributació 
Espanya. 

Obligació de 
retenir.

Tributació 
Estat de 

residència. No 
retenció.

Cas U2

Determina la verdadera naturalesa de les despeses relacionades amb les activitats de producció

PRÀCTIQUES HABITUALS
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ESCENARI 1.A: 100% RENDIMENT ARTÍSTIC (I) 

Organitzador

Prestació 
de servei

Retenció 
(24,75%)

Antecedents:
 L’organitzador contracta directament 

amb l’Artista.
 Certes despeses necessàries (vols, 

hotels, manutenció, etc.) són 
satisfetes per l’organització.

 El pagador haurà de practicar 
retenció sobre la totalitat del 
rendiment satisfet a l’Artista.
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ESCENARI 1.B: 100% RENDIMENT ARTÍSTIC (II) 

Organitzador

Prestació 
de servei

Retenció 
(24,75%)

Antecedents:
 L’organitzador contracta directament 

amb l’Artista, que factura els seus 
serveis a través d’una entitat tercera, 
amb la que ostenta certa vinculació.

 Certes despeses necessàries (vols, 
hotels, manutenció, etc.) són 
satisfetes per l’organització.

 El pagador haurà de practicar 
retenció sobre la totalitat del 
rendiment satisfet a la societat 
tercera.

Societat de 
l’Artista
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ESCENARI 1.C: 100% RENDIMENT ARTÍSTIC (III) 

Antecedents:
 L’organitzador contracta directament 

amb un tercer, que ofereix la 
participació d’un Artista en el marc 
d’un Esdeveniment Artístic.

 Certes despeses necessàries (vols, 
hotels, manutenció, etc.) són 
satisfetes per l’organització.

 L’organitzador haurà de practicar 
retenció sobre la totalitat del 
rendiment satisfet a l’Artista.

Organitzador
Prestació 
de servei

Retenció 
(24,75%)

Agent

Especial atenció a 
la naturalesa dels 
serveis entre 
Agent i Artista.

Prestació 
de servei
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ESCENARI 2: RENDIMENT ARTÍSTIC I ALTRES DESPESES DE PRODUCCIÓ (I) 

Organitzador
Manifestació 

artística

Antecedents:
 L’organitzador contracta amb l’Artista 

o la Societat de l’Artista, que 
justifiquen determinades despeses de 
proveïdors de serveis independents.

 El pagador haurà de practicar 
retenció sobre la totalitat del 
rendiment satisfet a l’Artista per la 
seva activitat personal. 

 El pagador haurà d’analitzar la 
naturalesa de les prestacions 
professionals.

Caldrà practicar retenció sobre 
aquelles directament vinculades 
amb la Manifestació Artística.

Proveïdors
Productors

Entitat tercera

Retenció 
(24,75%)

Aplicació de retenció 
en funció de la 

vinculació del servei 
prestat amb la 

Manifestació artística
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ESCENARI 2: RENDIMENT ARTÍSTIC I ALTRES DESPESES DE PRODUCCIÓ (II) 

Tractament de les despeses: És convenient analitzar quins pagaments satisfets a l’Artista o a proveïdors tercers
estan directa i materialment vinculats a la pròpia prestació personalíssima de l’Artista en el marc d’un
Esdeveniment artístic.

Exemples:
Relacionades amb la Manifestació artística

* Honoraris de tècnics involucrats en l’actuació (tècnics de so, 
llum, etc.).
* Honoraris de músics i ballarins
* Honoraris de càmeres i personal
* Altres despeses materialment vinculades a l’actuació

No relacionades amb la Manifestació artística

* Allotjament
* Vols i transport
* Logística
* Arrendaments d’estudis d’assaig
* Arrendament de cert equipament tècnic
* Determinats serveis de promoció
* Determinats serveis de consultoria 
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ESCENARI 3: SHOWCASE

Organitzador

Prestació 
de servei

Retenció 
(24,75%)

Antecedents:
 L’organitzador contracta amb una 

entitat tercera la posada a disposició 
de certs Artistes.

 La prestació de serveis també té com 
objecte la promoció i projecció de 
l’entitat tercera.

 El pagador haurà de determinar 
quina part o percentatge del 
rendiment satisfet a l’entitat tercera 
es correspon amb l’actuació artística 
per a practicar retenció.

Entitat tercera

Prestació 
de serveis
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Organitzador

Prestació 
de servei

Retenció 
(24,75%)

Antecedents:
 Escenari consistent en l’exposició o 

visionat d’una determinada obra.
 Anàlisi de la naturalesa del 

rendiment satisfet: cànon o royalties
(possible subjecció a retenció a 
Espanya).

 Especial atenció a si l’exposició 
requereix de la interacció de l’Artista. 
En tal cas, caldrà determinar quin 
percentatge del rendiment estarà 
subjecte a retenció, per entendre’s 
localitzat en territori espanyol.

ESCENARI 4: EXPOSICIONS, VISIONATS, PERFORMANCES
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ESCENARI 5: CONTRACTACIÓ D’ARTISTES DELS EEUU

Organitzador

Prestació 
de servei

Especial atenció al Conveni 
de Doble Imposició Espanya 
– EEUU
 Si rendiment > $10,000: 

Retenció
 Si rendiment < $10,000: 

No retenció

Antecedents:
 L’organitzador contracta directament 

amb un Artista resident als EEUU.

 Les despeses suportades per un 
Artista resident a un Estat Membre 
diferent a la UE no són deduïbles de 
cara a determinar la seva Base 
Imposable.

 Retenció determinada per l’aplicació 
dels beneficis del Conveni de Doble 
Imposició.

 Cal sol·licitar Certificat de residència 
fiscal o document acreditatiu de la 
RF.
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QÜESTIONS A CONSIDERAR EN LA CONTRACTACIÓ A L’ESTRANGER

Diferents tipologies de rendiments obtinguts a l’estranger fruït d’una Manifestació artística:
 Renta artística (art. 17 Model de Conveni de la OCDE): Tributació a l’Estat on es desenvolupa la

Manifestació artística.
 Benefici empresarial (art. 7 Model de Conveni de la OCDE): Renta no materialment vinculada amb

la Manifestació artística i percebuda per una entitat tercera. Tributació a l’Estat de residència.
 Cànon o Royalties (art. 12 Model de Conveni de la OCDE): Renta derivada de la cessió dels drets

de propietat intel·lectual per a la seva explotació per un tercer. Tributació a l’Estat de residència, si
bé l’Estat on es desenvolupa l’explotació dels drets pot practicar una retenció reduïda (6%-15%).

Aplicació del Mecanisme per evitar la Doble Imposició Internacional: Els rendiments obtinguts, amb independència de la 
seva naturalesa, seran integrats en la declaració d’IRPF o d’IS, en la seva condició de RF a Espanya. Els impostos satisfets 
a l’estranger configuren un crèdit que resultarà deduïble (via exempció o deducció) en la quota de l’Impost.
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ASPECTES CONTRACTUALS (I)

Anuncis i 
publicitat

Renta derivada 
d’una 

Manifestació 
Artística

Opcions 
executades

Tour support

Entrega d’equip

Patrocini

Espanya

Subvencions



27

ASPECTES CONTRACTUALS (II)

Assegurança de 
cancel·lació i 

altres cobertures 
asseguradores

Renta percebuda 
per a cobrir certs 

costos de 
producció

Rehersal Fee

Inducement
payments (sign-

on bonus), 
Retainers i 
Clàusules 

d’exclusivitat

Opcions no 
executades

Drets de 
propietat 

intel·lectual

Venda de 
Merchandising

Estat de residència
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Procediment davant l’Administració Tributària que permet a un contribuent no resident sol·licitar la 
devolució de l’excés de retencions que se li hagi practicat de forma eventual.

Termini: Generalment, 4 anys a partir de la finalització del període impositiu o del termini de pràctica de 
retencions que dona lloc a aquest excés de retencions.

Fases:
Inici: Presentació de la sol·licitud davant de l’Administració Tributària (Model 210). Aconsellable 
presentar un escrit annexant les despeses incorregudes i justificant la sol·licitud.
Tramitació: Comprovació de les circumstàncies per part de l’Administració.
Resolució: Generalment, en un termini de 6 mesos. Els interessos de demora a favor del contribuent no 
comencen a meritar-se fins transcorreguts els 6 primers mesos des de que finalitza el període de 
declaració.

SOL·LICITUD DE DEVOLUCIÓ D’INGRESOS INDEGUTS
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