
Modificacións nas deducións no tramo autonómico do IRPF
Decreto Lexislativo 1/2011, do 28 de xullo

Obxecto da modificación: 

Permitir a aplicación das deducións por investimento en cooperativas e  sociedades laborais compostas por 2 persoas socias

Modificacións:

Relativas aos puntos 9.1 letra a), 10.1 letra a) e 15.1 letra a) do artigo 5 “Deducións na cota íntegra autonómica do imposto 
sobre a renda das persoas físicas”

Nova redacción:

Novidad
es  

2020

Punto 15.1 letra a) dos requisitos para as deducións: 
A participación do contribuínte, computada xunto coas do cónxuxe ou das persoas unidas por razón 
de parentesco, en liña directa ou colateral, por consanguinidade ou afinidade ata o terceiro grao 
incluído, non pode ser superior ao 40 % do capital social da sociedade obxecto do investimento, ou 
dos seus dereitos de voto, en ningún momento e durante os tres anos seguintes á constitución ou 
ampliación. En caso de préstamo ou garantía, non será necesaria unha participación do contribuínte 
no capital, pero se esta existe non pode ser superior ao 40 %, cos mesmos límites anteriores. O límite 
máximo de participación no capital social non se aplicará no caso de sociedades laborais ou 
cooperativas compostas unicamente por dúas persoas socias, mentres se manteña esta 
circunstancia.

Punto 15: 
Dedución por investimento en empresas agrarias e sociedades 
cooperativas agrarias ou de explotación comunitaria da terra.

Punto 9.1 letra a): 
A participación do contribuínte, computada xunto coas do cónxuxe ou persoas unidas por razón de 
parentesco, en liña directa ou colateral, por consanguinidade ou afinidade ata o terceiro grao 
incluído, non pode ser superior ao 40 % nin inferior ao 1 % do capital social da sociedade obxecto do 
investimento ou dos seus dereitos de voto en ningún momento e durante os tres anos seguintes á 
constitución ou ampliación. O límite máximo de participación no capital social non se aplicará no 
caso de sociedades laborais ou cooperativas compostas unicamente por dúas persoas socias, 
mentres se manteña esta circunstancia.

Punto 9: 
Dedución por investimento na adquisición de accións ou participacións 
sociais  en entidades novas ou de recente creación. 

Punto 10: 
Dedución por investimento na adquisición de accións ou participacións 
sociais en entidades novas ou de recente creación e o seu financiamento. 

Punto 10.1 letra a) dos requisitos para as deducións:
A participación do contribuínte, computada xunto coas do cónxuxe ou das persoas unidas por razón 
de parentesco, en liña directa ou colateral, por consanguinidade ou afinidade ata o terceiro grao 
incluído, non pode ser superior ao 40 % nin inferior ao 1 % do capital social da sociedade obxecto do 
investimento, ou dos seus dereitos de voto, en ningún momento e durante os tres anos seguintes á 
constitución ou ampliación. En caso de préstamo ou garantía, non será necesaria unha participación 
do contribuínte no capital, pero, se esta existise, non pode ser superior ao 40 %, cos mesmos límites 
temporais anteriores. O importe prestado ou garantido polo contribuínte ten que ser superior ao 1 % 
do patrimonio neto da sociedade. O límite máximo de participación no capital social non se aplicará 
no caso de sociedades laborais ou cooperativas compostas unicamente por dúas persoas socias, 
mentres se manteña esta circunstancia.
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