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Índex
1. Dos punts de vista: professional català que vol anar
a actuar al Regne Unit i programador o entitat
catalana que vol contractar professionals britànics.
2. Mobilitat de material: escenografies, instruments,
material per assistir a fires, merchandising.
3. Qüestions fiscals pel que fa a imposició directa i
indirecta.
4. Mobilitat de persones:
Desplaçament de treballadors.
Contractació a destinació:
Permisos/vises de treball al Regne Unit.
Permisos/vises de treball a Espanya.
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Fiscalitat directa

Conveni de doble imposició subscrit entre el Regne
d’Espanya i el Regne Unit de Gran Bretanya i Irlanda
del Nord per a evitar la doble imposició i prevenir la
evasió fiscal en matèria de impostos sobre la renda i
sobre el patrimoni, fet a Londres el 14 de març de
2013.
Art. 5. Establiment permanent. Lloc fixe de negocis
per al desenvolupament de tota o una part de
l’activitat.
Art. 7. Beneficis empresarials. Tributació en l’estat
de residència fiscal.
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Fiscalitat directa
Art. 14. Rendes del treball. Tributació en l’estat de
residència fiscal. Retenció en l’estat en el que es
realitzi la prestació.
Nota: aplicació de l’article 7.p) de la Llei del IRPF.

Art. 16. Artistes i esportistes. Aplicable a rendes
obtingudes en qualitat d’artista de l’espectacle,
actor de teatre, cine, radio o televisió, o en qualitat
de músic. Tributació en l’estat de la prestació.
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Certificat de
Residència Fiscal
Art. 22. Eliminació de la doble imposició. Tributació
a Espanya per renda mundial. Deducció a Espanya
de l’impost prèviament pagat/suportat a Regne
Unit, amb el límit de l’impost que correspon pagar
a Espanya.
Revisar si apliquen règims fiscals interns a Espanya
d’exempció (art. 7.p) LLIRPF, art. 22 LLIS exempció
rendes EP).
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IVA. Regles de localització
(ART. 69 I SS LIVA)

Una model, el domicili del qual es troba en TIVA, ha efectuat una prestació de serveis
per a una revista de moda americana, consistent en una sessió fotogràfica realitzada
materialment en un país centreafricà.
La prestació de serveis efectuada per la model, que es localitza d’acord amb la regla
general de al LIVA art.69.uno.1º, no s’entén realitzada en TIVA, que és on la model té
situat el seu domicili, amb independència del lloc on materialment s’hagi realitzat la
sessió fotogràfica o la nacionalitat o seu del destinatari. Les prestacions de serveis per a
empresaris o professionals no establerts en TIVA no es localitzen en aquest territori, en
la mesura en que els resulta d’aplicació la regla de la LIVA art.69.uno.1º.
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Importacions

APLICACIÓ TIPUS REDUÏT DEL 10% (ART.91.4)
Les importacions d’objectes d’art, antiguitats i objectes
de col·lecció, sigui quin sigui l’importador d’aquests
objectes, i les entregues d’objectes d’art realitzades
per les següents persones:

1. Pel seus autors o drethavents.
2. Per empresaris o professionals diferents dels
revenedors d’objectes d’art als que es refereix
l’article 136 d’aquesta Llei, quan tinguin dret a
deduir
íntegrament
l’impost
suportat
per
repercussió directa o satisfeta en l’adquisició o
importació del mateix bé.
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LIVA: Definició obra d’art

OBJECTES D’ART, ELS BÉNS ENUMERATS A CONTINUACIÓ:
1. Quadres, “collages” i quadres de mida petita similars, pintures i
dibuixos, realitzats totalment a mà per l’artista, amb excepció dels
plànols d’arquitectura i enginyeria i altres dibuixos industrials,
comercials, topogràfics o similars, dels articles manufacturats
decorats a mà, de les teles pintades per a decorats de teatre, fons
d’estudis o usos anàlegs (codi NC 9701).
2. Gravats, estampes i litografies originals de tiratge limitat a 200
exemplars, en blanc i negre o a color, que procedeixin directament
d’una o vàries planxes totalment executades a mà per l’artista, sigui
quina sigui la tècnica o la matèria utilitzada, a excepció dels mitjans
mecànics o fotomecànics (codi NC 9702 00 00).
3. Escultures originals i estàtues de qualsevol matèria, sempre que
hagin sigut realitzades per l’artista; buidats d’escultures, de tiratge
limitat a 8 exemplars i controlat per l’artista o els seus drethavents
(codi NC 9703 00 00).
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LIVA:
Definició obra d’art
OBJECTES D’ART, ELS BÉNS ENUMERATS
A CONTINUACIÓ:

4. Tapisseries (codi NC 5805 00 00) i tèxtils murals
(codi NC 6304 00 00), teixits a mà sobre la base de
cartrons originals realitzats per artistes, a condició que
no hi hagi més de 8 exemplars de cadascun d’ells.
5.Exemplars únics de ceràmica, realitzats totalment
per l’artista i firmats per ell.
6. Esmalts sobre coure realitzats totalment a mà, amb
un límit de 8 exemplars numerats i en els que aparegui
la firma de l’artista o del taller, a excepció dels articles
de bijuteria, orfebreria i joiera.
7.Fotografies preses per l’artista i revelades i
impreses per l’autor o sota el seu control, firmades i
numerades amb un límit de 30 exemplars en total, sigui
quin sigui el format i suports.
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Exportacions
Tràmits duaners i aranzels.
Importador.
Règims suspensius.
Impost indirecte.
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Desplaçament temporal de treballadors
o professionals autònoms
L’Acord de Comerç i Cooperació entre la UE i UK
inclou un protocol relatiu a la coordinació de
Seguretat Social i s’aplica provisionalment des de 1
de gener 2021.
Treballador per compte aliè o propi:
Manté la Seguretat Social Espanyola si la duració
< 24 mesos.
Comunicació del desplaçament a TGSS, obtenció
de A1.
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Residència per a activitats artístiques amb
contracte en origen
Residència amb exempció de autorització de treball per a activitats artístiques, sense visat:
Actuacions concretes que no superin 5 dies continuats en menys de 90 dies o per a actuacions concretes que no superin 20
dies d’actuació en menys de 180 dies.

Acreditar a l’entrada:
Contracte de treball per al desenvolupament d’activitats artístiques, on consti la data d’inici i finalització de les activitats.
Autoritzacions o llicències per al desenvolupament de les activitats artístiquesCalendari d’actuacions contractades.
Pòlissa de l’assegurança internacional de viatge que cobreixi les despeses que pugui ocasionar la seva repatriació per raons
mèdiques, una assistència mèdica d’urgència o una atenció hospitalària d’urgència durant la seva estada al territori dels Estats
Schengen, la cobertura mínima de la qual sigui 30.000€. De la mateixa manera, justificant del pagament de l’assegurança en
qüestió per tot el període de l’estada a l’espai Schengen.
Allotjament i mitjans econòmics.

Més temps, visat de residencia amb exempció d’autorització de treball.
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Aplicar retenció fiscal en el
pagament del “caché”: Impost
sobre la Renda de No Residents
(IRNR).

Autoritzacions de residència i treball amb
contracte a Catalunya
Gestió Generalitat de Catalunya.
Autorització de residència i treball de duració
determinada.
Només per a artistes de reconegut prestigi, com ho
acreditem?
Una memòria en què consti el seu historial artístic de
reconegut prestigi.
Documents acreditatius del que s’exposa a la memòria.
Durada de l’autorització: la del contracte de treball,
amb el límit màxim d’1 any. No serà susceptible de
renovació.
El treballador/a estranger/a ha de presentar-se a la
missió diplomàtica que li va expedir el visat en el
termini d’1 mes, per a acreditar el seu retorn.
L’incompliment d’aquesta obligació pot ser causa de
denegació d’ulteriors sol·licituds durant els 3 anys
següents.
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Visats i residència a UK
SENSE VISAT
Si et conviden com a expert en la teva professió amb
una durada màxima d’1 mes, però només es pot cobrar
d’una organització de UK si:

1. Participar en activitats artístiques, d'entreteniment
o esportives, com ara retransmissions.
2. Participar en tasques de modelització.
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VISATS I RESIDÈNCIA A UK
TREBALLADOR TEMPORAL - CONCESSIÓ DE VISAT
CREATIU I ESPORTIU (T5)

1. Esportista: fer una contribució significativa al esport al més alt nivell
del Regne Unit.
2. Treballador creatiu: és algú que treballa en la indústria creativa, per
exemple un actor, ballarí, músic o membre de l'equip de cinema.
Requisits:
Certificat de referència de patrocini.
Diners suficients per suport al Regne Unit: almenys £ 1,270
disponibles.
Categoria creativa:
1. Fer una contribució única al mercat laboral del Regne Unit, per
exemple, ets reconegut internacionalment.
2. s'abonarà la nòmina mínima establerta per Equity, PACT o BECTU
(excepte models, músics o circs).
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Visats i residència a UK
+ 1 MES -3 MESOS
Es pot entrar al Regne Unit sense sol·licitar un visat amb antelació si:
Disposa d'un certificat de patrocini temporal (T5) de treball temporal
en vigor - Visat Creatiu i Esportiu (T5).
Normalment no necessiten un visat per entrar al Regne Unit com a
visitant.

+ 3 MESOS FINS 12 MESOS
Cal sol·licitar un visat de Treball Temporal - Creatiu i Esportiu (T5).
Aquest visat ha substituït el visat Tier 5 (Treballador Temporal Creatiu i Esportiu).
La feina al Regne Unit ha de relacionar-se amb el treball de la
organització patrocinadora.
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Visats i residència a UK
TAMBÉ ES POSSIBLE:
Fer una segona feina al mateix sector i al mateix
nivell que el lloc de treball principal fins a 20
hores setmanals.
Fer un feina a la llista d'ocupació d'escassetat de
treballadors qualificats fins a 20 hores setmanals.
Treballar com a esportista per a la seva selecció
mentre juga en una competició de la British
University and College Sport (BUCS).
Treballar com a comentarista esportiu.
Portar la parella i els fills.
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Amb més de 35 anys de recorregut, AGM
Abogados sempre ha tingut el mateix
objectiu: trobar la millor i més ràpida
solució als problemes legals dels nostres
clients.
És per a això que reunim a un equip
internacional
de
més
de
100
professionals, repartits entre Barcelona,
Sabadell, Madrid i París, cadascún
especialitzat en la seva àrea en concret i,
sobretot, apassionats per la seva feina.

SOM AGM ABOGADOS

Som un dels 35 despatxos d'advocats
espanyols més importants del país i
l'únic que compta amb una oficina pròpia
a França.
Els prestigiosos rànkings de despatxos
d'advocats ens recomanen:
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Barcelona
Pau Clarís, 139 | 08009
Tel: +34 93 487 11 26
Fax: +34 93 487 00 68
agm@agmabogados.com

Sabadell
C/del Sol, 217, local | 08201
Tel: +34 93 715 51 36
Fax: +34 93 725 38 45
sabadell@agmabogados.com

TROBA'NS
Madrid

París

Pº Castellana, 114, esc. 1, 6º 2ª | 28046
Tel: +34 91 562 13 86
Fax: +34 91 561 53 83
madrid@agmabogados.com

27, rue Dumont d’Urville | 75116
Tel: +33 1 44 43 00 70
Fax: +33 1 47 20 57 70
paris@agmabogados.com
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L'EQUIP QUE
T'ACOMPANYA
DES DEL PRINCIPI
FINS AL FINAL

Segueix-nos i comparteix la teva opinió
@AGMAbogados
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