MESURES TRIBUTÀRIES PER COMPENSAR
L’INCREMENT DELS COSTOS ELÈCTRICS EN EL
REGADIU.
Reducció del 85 % sobre la base liquidable de l’impost especial sobre l’electricitat i
aplicació d’un índex corrector del 0,80 sobre el rendiment dels cultius regats amb
energia elèctrica en els mòduls de l’IRPF.

1.- INTRODUCCIÓ
A finals de 2014 el govern va realitzar una sèrie de modificacions tributaries per tal de poder
compensar l’increment de costos originats per l’actual sistema de tarificació en els regs agrícoles.
A continuació es detallen les mesures, les quals, segons fonts del MAGRAMA, poden tenir un
impacte d’uns 55 milions d’euros anuals.
a) Rebaixa del 85 % de l’impost d’electricitat:
A la Llei 28/2014, de 27 de novembre, s’aprova una reducció del 85% en la base liquidable
de l’Impost especial sobre l’electricitat destinada a regs agrícoles.
A l’Ordre HAP/2489/2014, de 29 de desembre, s’estableix, entre d’altres, el procediment a
seguir.
b) Aplicació d’un índex corrector de 0,8 sobre el rendiment dels cultius realitzats en terres
regades amb energia elèctrica als efectes de l’IRPF pels agricultors acollits al sistema
de mòduls.
Aquesta mesura s’estableix a l’Ordre HAP/2222/2014, de 27 de novembre, i és d’aplicació
per aquells contribuents acollits al sistema d’estimació objectiva (mòduls) en els
rendiments procedents de conreus realitzats en terres de regadiu que requereixin energia
elèctrica per a regar.

2.- QUANTIFICACIÓ DE L’ESTALVI
2.1.- IMPOST ESPECIAL SOBRE L’ELECTRICITAT
La base liquidable de l’impost és el resultat de multiplicar pel coeficient 1,05113 els diferents
conceptes que formen part de la factura elèctrica, excepte el lloguer d’equips. Aquests
components són:
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-Terme de potencia (Tp)
-Energia consumida (Ea)
-Complement per consum d’energia reactiva (Er)
-Excessos de potencia (∆
∆p)
El tipus de l’impost és el 4.8464%
Per tant el quota total de l’impost és : 1,05113*4.8464% (Tp+Ea+Er+∆p)
Aquesta quota s’inclourà a la base imposable de l’IVA del 21%.
Amb la reducció del 85% de la base liquidable d’aquest impost, l’estalvi en el total de la factura
abans de l’IVA serà de: 0.85*1,05113*4.8464%= 4,33 % (+ IVA)
2.2.- IRPF
El resultat d’aplicar l’índex corrector de 0,8 sobre el rendiment dels cultius realitzats en terres
regades amb energia elèctrica, pels agricultors acollits al sistema de mòduls als efectes de l’IRPF.

3.- BENEFICIARIS
3.1.- IMPOST ESPECIAL SOBRE L’ELECTRICITAT
Comunitats de regants i agricultors que per regar les seves finques utilitzin energia elèctrica.
3.2.- IRPF
Contribuents acollits al sistema d’estimació objectiva (mòduls) en els rendiments procedents de
conreus realitzats en terres de regadiu que requereixin energia elèctrica per regar.

4.- ENTRADA EN VIGOR
4.1.- IMPOST ESPECIAL SOBRE L’ELECTRICITAT
A partir de l’1 de gener de 2015.
4.2.- IRPF
Serà d’aplicació ja per a les declaracions de l’exercici 2014.
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5.- PROCEDIMENT
5.1.- IMPOST ESPECIAL SOBRE L’ELECTRICITAT
Caldrà sol·licitar la inscripció al registre territorial de l’Oficina gestora d’impostos especials
corresponent a la zona on es duu a terme l’activitat o on es tingui el domicili fiscal (Agència
Tributària Estatal), acompanyant la documentació que fixa la Ordre HAP/2489/2014, de 29 de
desembre. Remarcant que el més significatiu seria el document on cal fer una descripció de les
activitats o instal·lacions que en justifiquen la inscripció i acompanyar-hi còpia de les autoritzacions
que preveu la normativa del sector elèctric pel funcionament de les instal·lacions existents. Caldrà
fer esment de la referència corresponent al Codi Universal del Punt de Subministre (CUPS).
L’Oficina gestora farà la inscripció al registre i facilitarà una targeta acreditativa per presentar a la
companyia subministradora, a la qual hi constarà el codi d’identificació de l’electricitat (CIE). Donat
que la inscripció no és immediata, es recomana presentar a l’empresa subministradora còpia de la
sol·licitud per tal d’aconseguir ja la reducció corresponent.
5.2.- IRPF
A la declaració de l’IRPF caldrà tenir en compte l’aplicació de l’índex corrector del 0,8 sobre el
rendiment dels cultius realitzats en terres regades amb energia elèctrica. L’Ordre HAP/2222/2014,
de 27 de novembre, fixa que és necessari que el consum en el mes de major consum elèctric,
sigui 2,5 vegades superior al consum dels dos mesos de menys consum dins de l’exercici i que cal
que la Comunitat de regants o el contribuent estiguin inscrits en el registre territorial de l’Oficina
gestora d’impostos especials. En el cas de tenir també terres en les que no s’utilitza energia
elèctrica, per al càlcul del rendiment, caldrà multiplicar el rendiment que prové de tots els cultius,
pel percentatge que suposi la superfície dels cultius regats amb energia elèctrica respecte de la
superfície total de l’explotació.
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