
Convenios de Dobre imposición asinados por España en materia de herdanzas:

Convenio  para  evitar  a
dobre  imposición  en
materia  de  herdanzas
asinado entre España e

Francia
Instrumento de 
ratificación do Convenio 
entre España e Francia 
para evitar a dobre 
imposición e establecer 
normas de asistencia 
administrativa recíproca 
en materia de impostos 
sobre a renda e impostos 
sobre as herdanzas (BOE, 
07-xaneiro-1964).

Regras xenerais tributación:

1. Bens inmobles: no Estado no
que se atopen.

2.  Bens  mobles  afectos  a  un
establecemento  permanente:
no  Estado  no  que  se  atope  o
establecemento permanente.

3. Outros bens: no lugar no que
se  atopen  no  momento  do
falecemento. 

4.  Determinados  bens
incorporais:  no  Estado  de
residencia  do  causante  no
momento do falecemento.

Consultas  da  DXT  CDI
España-Francia:

Consulta vinculante 
V0405-17, do 15 de 
febreiro.

Consulta vinculante 
V0353-17, do 10 de 
febreiro.

Consulta Vinculante 
V0852/2016, do 7 de 
marzo.

Consulta vinculante 
V0999-05, do 3 de xuño.

Suecia
Instrumento  de
ratificación  do  Convenio
entre España e Suecia para
evitar a dobre imposición e
establecer  normas  de
asistencia  administrativa
recíproca  en  materia  de
Impostos  sobre  as
Herdanzas  (BOE,  16-
xaneiro-1964).

Consultas  da  DXT  CDI
España-Suecia:

Consulta  vinculante
V1563/2017,  do  19  de
xuño.

Consulta  vinculante
V2544-13, do 29 de xullo.

Grecia
Convenio  con Grecia  para
evitar  a  dobre  imposición
referente  aos  impostos
sobre herdanzas. Convenio
celebrado o 6 de marzo de
1919,  fixando  regras  que
se  han  de  aplicar  ás
sucesións  dos  españois  e
dos  gregos  falecidos  en
Grecia  e  en  España,
respectivamente.

Recolle unha serie de regras aplicables ás sucesións de 
españois falecidos en Grecia ou de gregos falecidos en 
España.

Non  hai  asinado
Convenio  entre  España
e  o  outro  Estado  en
materia  de  imposto
sobre as herdanzas

En  España  aplicarase  a
normativa  interna  que
regula  o  Imposto  sobre
Sucesións  e  Doazóns  (Lei
29/1987,  do  18  de
decembro,  do  Imposto
sobre Sucesións e Doazóns
ou  normativa  autonómica

Tributación por obrigación 
persoal

Contribuínte (habente causa,
donatario, beneficiario 
seguro sobre a vida) con 
residencia habitual en 
España

Tributación por obrigación 
real

Contribuínte sen residencia 
habitual en España
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aplicable)

Gravame en España por obrigación real:

Norma Sométese a imposición:
Artigo 7 Lei 29/1987, de 18
de  decembro,  do  Imposto
sobre Sucesións e Doazóns

• a adquisición de bens e dereitos, calquera que sexa a súa
natureza,  que  estivesen  situados,  puidesen  exercitarse  ou
houbesen de cumprirse en territorio español.
•  a  percepción  de  cantidades  derivadas  de  contratos  de
seguros  sobre  a  vida  cando  o  contrato  fose  realizado  con
entidades aseguradoras españolas ou se celebrou en España
con entidades estranxeiras que operen nela.

Con relación á tributación no imposto por obrigación real, a competencia corresponde
ao Estado e a normativa poderá ser estatal ou autonómica, tal e como se mostra no
seguinte cadro da AEAT:

Fuente AEAT
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