
Com tributen les 
accions?
La rendibilitat que s’obté de la inversió en valors negociables deriva dels dividends percebuts i de la 
plusvàlua obtinguda en la transmissió d’accions, si escau.

La tributació depèn de si es perceben dividends o si es venen les accions,
i ambdues rendes s’integren en la base imposable de l’estalvi.

Cobrar 
Dividends

Vendre 
Accions

Els dividends es consideren rendiment 
del capital mobiliari i estan subjectes 
a una 

retenció del 
a compte de la futura declaració de 
l’IRPF / impost de societats.

19% 

Se’n podran deduir les 
despeses derivades de 
l’administració i el dipòsit.

La venda d’accions adquirides 
abans del 31-12-1994 es podrà 
beneficiar d’una reducció en la 

part de plusvàlua fiscal generada 
abans del 20-1-2006.

Tipus impositiu

Podeu compensar la pèrdua 
patrimonial causada per la venda 
d’accions amb el límit del 25 % dels 
rendiments del capital mobiliari.

25% 
Sempre que durant els dos mesos 
anteriors o els dos posteriors a la 
venda no s’hagin adquirit valors 
idèntics.

2  
mesos

A més, si seguiu tenint saldos 
negatius, podreu fer aquesta 
compensació durant els quatre 
anys següents.

4  
anys

Sabíeu que…?

La fiscalitat canvia constantment, per la qual cosa us recomanem que 
consulteu qualsevol dubte amb el vostre assessor fiscal i/o gestor.

La venda d’accions genera 

guanys o pèrdues 
patrimonials.  

No subjectes a retenció.

Import 
Venda 

Import 
Compra

menys 

Cal tenir en 
compte

Com es calcula la pèrdua 
o el guany d’una acció?
Restant del preu de venda de l'acció 
l'import del preu de compra. En els dos 
casos cal afegir les despeses i tributs 
satisfets derivats de cadascuna de les 
operacions.

fins a 
6.000€

entre
50.001€ - 200.000€

entre 
6.001€ - 50.000€

a partir de 
200.001€

26%

!

Nota: aquesta guia és aplicable al territori fiscal comú i, per tant, no s’aplica a les persones residents a Guipúscoa, Biscaia, 
Àlaba i Navarra, les quals estan subjectes a un règim foral específic.
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