CÀNON DE SANEJAMENT D’AIGÜES
Modificacions previstes en la Llei 8/2013, de 23 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l’any 2014 (disposicions transitòries segona i tercera i disposició final tercera)
En aquest tribut els canvis afecten a tres qüestions que entren en vigor el 31 de desembre de 2013, és a dir afecten a la liquidació de l’exercici 2013.
1 . - Règim d’estimació objectiva per al càlcul de la quota variable dels camps de golf.
Aquest règim es caracteritza per:
− És voluntari: s’aplica com a regla general llevat de renúncia expressa per part del contribuent (amb caràcter general fins al 31 de març, però per a l’exercici 2013 el termini és fins el 20 de gener
de 2014) .
En cas de no renunciar , el contribuent ha de presentar una declaració en la qual s’indiquin el nombre de forats del camp. Aquesta declaració s’ha de presentar durant el mes d’abril, però per a
l’exercici 2013 el termini és fins el 20 de gener.
− Només és aplicable per al consum específic d’aigua depurada del camp del golf. Per tant, no s’aplica als consums d’altres serveis que pugui tenir el camp de golf (per exemple, bar, restaurant,
hotel, etc.) ni a altre tipus d’aigua.
− El contribuent que s’aculli a aquest règim haurà de satisfer directament (ingrés directe pel consumidor ) un cànon anual en funció del nombre de forats del camp. Aquest cànon anual es satisfarà
mitjançant dos ingressos:
- Un pagament a compte del 60% del cànon anual, a realitzar en el mes de juny, segons el mòdul existent a 31 de desembre de l’exercici anterior (nombre de forats). Per a l’exercici 2013, el
pagament a compte es podrà realitzar fins el 20 d’abril de 2014.
Una liquidació a realitzar per l’Administració el mes de gener de l’exercici següent , en funció de les característiques del camp de golf (nombre de forats) el 31 de desembre de l’exercici pel
qual es tributa, descomptant el pagament a compte .
- Per a la liquidació de l’exercici 2013 es prendran com a pagaments a compte, si escau, l’import satisfet corresponent als pagaments que s’hagin realitzat en concepte de cànon derivat del
consum d’aigua depurada per al camp de golf .
- En aquest règim no és aplicable la bonificació derivada del consum d’aigua depurada, que només serà aplicable en el cas d’estimació directa .
2 . - Règim d’estimació objectiva de saldos de cobrament dubtós.
S’estableix un règim d’estimació objectiva dels saldos de cobrament dubtós que poden deduir els substituts del contribuent (empreses subministradores) , amb les següents característiques:
− És voluntari: s’aplica com a regla general excepte renúncia expressa a realitzar al desembre de cada any (per a l’exercici 2013 el termini serà fins el 30 de gener de 2014) .
− En cas de no renunciar, la quantia dels saldos dubtosos es fixa en funció de la quota anual a ingressar prèvia a la deducció pels saldos de clients dubtosos. Aquesta quantia és del 2% fins a
450.000 € , del 1.5 % entre 450.001 i 1.200.000 € i de l’1 % a partir del els 1.200.001 € . No obstant això, per a l’exercici 2013, aquest percentatge s’incrementa en un 100%, és a dir, el dobl .
− Aquesta deducció s’aplicarà en la declaració-liquidació resum anual (model 666) .
3.- Càlcul del tribut en cas de fuites d’aigua.
En el cas de fuites d’aigua, el consum a tenir en compte serà la mitjana del consum corresponent als dotze mesos immediatament anteriors, de manera que la diferència entre el consum efectiu i la
mitjana quedarà sotmesa a la quota variable general.
Agència Tributària de les Illes Balears

