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Orzamentos  
2013 

Medidas Tributarias 
Orzamentos 2013 

  Imposto Novo Tipo Impositivo 

TPO (Bens Inmobles) 10% 

TPO (Bens Mobles) 8% 

AXD (Doc. Notariais) 1,5% 

Colectivos Beneficiarios TPO AXD 

Adquirentes cun patrimonio < 200.000€ 8% (20% menos) 1% (33% menos) 

Discapacitados  ≥ 65% 4% (60% menos) 0,5% (66% menos) 

Familias Numerosas cun patrimonio < 500.000€ 4% (60% menos) 0,5% (66% menos) 

Menores 36 anos cun patrimonio < 200.000€ 4% (60% menos) 0,5% (66% menos) 

  Novos Tipos Impositivos: Equipárase TPO ao IVE  

 Tipos reducidos vivenda habitual en TPO e AXD 



1. Actos Xurídicos Documentados   

Orzamentos  
2013 

Medidas Tributarias 
Orzamentos 2013 

  Dedución do 100%, cun límite de 1.500€, nas adquisicións de locais de negocios que se destinen 

a constitución dunha empresa ou negocio profesional.  

 

  Dedución do 100%, cun límite de 1.500€, na constitución de préstamos e créditos hipotecarios 

concedidos para o financiamento das adquisicións de locais de negocios que se destinen a 

constitución dunha empresa ou negocio profesional.  

 Beneficios Fiscais asociados ao emprendemento   
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 Beneficios Fiscais asociados ao emprendemento   

Orzamentos  
2013 

Medidas Tributarias 
Orzamentos 2013 

 

 Redución do 95%, cun límite de 118.750€, nas transmisións mortis causa e inter vivos a 

menores de 35 anos de diñeiro destinado a constitución dunha empresa ou negocio 

profesional.  

 No caso de que o causahabente ou donatario acredite un grado de discapacidade igual ou 

superior ao 33%  o límite duplicarase. 

2. Imposto sobre Sucesións e Doazóns  
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 Beneficios Fiscais asociados ao emprendemento   

Orzamentos  
2013 

Medidas Tributarias 
Orzamentos 2013 

 Dedución do 20% das cantidades invertidas (cun límite de dedución de 4.000€) na 

creación de novas empresas ou a ampliación da actividade de empresas de recente 

creación.  

 Duplícase a dedución do IRPF (aumentando o límite de dedución aos 8.000€) para as 

persoas que invistan en accións ou participacións sociais de novas entidades ou de 

recente creación. 

3.  Deducións IRPF Emprendedores  
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