
GALEGOS NO EXTERIOR QUE OBTEÑEN RENDAS EN ESPAÑA

Se  se  obtén  algún  tipo  de  rendas  en  territorio  español  sendo  unha  persoa  física  non  residente,  o
primeiro paso é determinar se España ten asinado un Convenio para evitar a dobre imposición co país
no que se atopa residindo. Isto é importante por canto o Convenio pode establecer o non gravame
desas rendas en España ou unha imposición limitada.

Xa que logo,

 Se existe Convenio, haberá que ver que establece o Convenio en concreto respecto da renda
obtida. Se o Convenio establece que esa renda pódese gravar en España, aplicarase o previsto
na Lei do Imposto sobre a renda de Non Residentes ( IRNR).

 Se non existe Convenio, aplicarase o previsto na Lei do  IRNR.
 Cando un contribuínte  queira  aplicar  os  beneficios  dun  Convenio  (exención  ou  tributación

limitada) deberá achegar á Administración tributaria española un certificado de residencia fiscal
emitido polas autoridades fiscais do país no que se atopa a súa residencia fiscal.

NO SUPOSTO DE APLICACIÓN DA LEI DO IMPOSTO SOBRE A RENDA DE NON RESIDENTES. TIPOS DE
RENDAS MÁIS COMÚNS DESDE A PERSPECTIVA DUNHA PERSOA FÍSICA NON RESIDENTE:

Lei IRNR
Deberá comprobarse previamente se hai  CDI e o que nel se establece sobre a potestade de
gravame dos Estados.
Se España tivese potestade para gravar as rendas, a Lei do  IRNR sinala que se consideran
obtidos en territorio español, entre outros:

Rendementos do 
traballo

•  Cando  deriven,  directa  ou  indirectamente,  dunha  actividade  persoal
desenvolta en territorio español.
•  Cando  se  trate  de  retribucións  públicas  satisfeitas  pola  Administración
española.
• Cando se trate de remuneracións satisfeitas por persoas físicas que realicen
actividades  económicas,  no  exercicio  das  súas  actividades,  ou  entidades
residentes  en  territorio  español  ou  por  establecementos  permanentes
situados  neste  por  razón  dun  emprego  exercido  a  bordo  dun  buque  ou
aeronave en tráfico internacional.

Pensións  e  demais
prestacións similares

cando:
 deriven dun emprego prestado en territorio español ou 
 se satisfagan por unha persoa ou entidade residente en territorio español ou por un

establecemento permanente situado neste.

Retribucións  de
conselleiros

As retribucións dos administradores e membros dos consellos de administración, das xuntas
que fagan as súas veces ou de órganos representativos dunha entidade residente en territorio
español.

Rendementos
derivados  de  bens
inmobles

Rendementos de capital inmobiliario: os rendementos derivados, directa ou indirectamente,
de bens inmobles situados en territorio español ou de dereitos relativos a estes.

Imputacións de renda: as rendas imputadas ás contribuíntes persoas físicas titulares de bens
inmobles urbanos situados en territorio español non afectos a actividades económicas.

Os  dividendos  e  outros  rendementos  derivados  da  participación  nos  fondos  propios  de
entidades residentes en España (sen prexuízo de previsión  art. 118 LIS).

Os intereses e outros rendementos obtidos pola cesión a terceiros de capitais propios:
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Dividendos e intereses

 satisfeitos por:

o persoas ou entidades residentes en territorio español, ou 

o por establecementos permanentes situados neste

 que retribúan prestacións de capital utilizadas en territorio español.

Existen exencións no art. 14 Lei (consultar). Por exemplo:

•  Art. 14.1. c): Os intereses e demais rendementos obtidos pola cesión a
terceiros  de capitais  propios  a  que refírese a  Lei  do IRPF,  por  residentes
noutro Estado membro da Unión Europea.
•  Art. 14.1.d): Os rendementos derivados da Débeda Pública, obtidos sen
mediación de establecemento permanente en España.
•   Art.  14.1.  f):  Os  rendementos  das  contas  de  non  residentes,  que  se
satisfagan a contribuíntes polo  IRNR.

Ganancias
patrimoniais

• Cando se deriven de valores emitidos por persoas ou entidades residentes
en territorio español.
• Cando se deriven doutros bens mobles, distintos dos valores, situados en
territorio español ou de dereitos que deban cumprirse ou se exerciten en
territorio español.
• Cando procedan, directa ou indirectamente, de bens inmobles situados en
territorio español ou de dereitos relativos a estes.
•  Cando  se  incorporen  ao  patrimonio  dos  contribuínte  bens  situados  en
territorio  español  ou  dereitos  que  deban  cumprirse  ou  se  exerciten  no
devandito  territorio,  aínda  cando  non  deriven  dunha  transmisión  previa,
como as ganancias no xogo.

Rendementos  de
actividades
económicas  sen
establecemento
permanente  en
España

• Cando as actividades económicas se realicen en territorio español. 
• Cando se trate de prestacións de servizos utilizadas en territorio español,
en  particular  as  referidas  á  realización  de  estudos,  proxectos,  asistencia
técnica ou apoio á xestión. 
•  Cando  deriven,  directa  ou  indirectamente,  da  actuación  persoal  en
territorio español de artistas e deportistas, ou de calquera outra actividade
relacionada coa devandita actuación, aínda cando se perciban por persoa ou
entidade distinta do artista ou deportista.
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