3. Beneficios Fiscais
Na páxina web da Axencia Tributaria achégase información actualizada.
Para os efectos do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas (IRPF), considerarase
acreditado un grao de discapacidade:
1. Igual ou superior ao 33%, aos pensionistas da Seguridade Social que teñan
recoñecida unha pensión de incapacidade permanente total, absoluta ou gran invalidez e
aos pensionistas de Clases Pasivas que teñan recoñecida unha pensión de xubilación ou
retiro por incapacidade permanente para o servizo ou inutilidade.
2. Igual ou superior ao 65%, cando se trate de persoas con discapacidade cuxa
incapacidade fose declarada xudicialmente na orde civil, aínda que non alcancen
devandito grao.
Para a aplicación dos beneficios fiscais regulados nas distintas normas tributarias,
deberán de considerar que, de acordo ao regulado na Disposición Adicional 12ª, da Lei
55/1999, do 29 de decembro, considerarase que teñen un grao de discapacidade igual ou
superior ao 65%, cando se trate de persoas con discapacidade cuxa incapacidade fose
declarada xudicialmente na orde civil, aínda que non alcancen devandito grao.

3.1 IRPF (Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas)
Para os efectos do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas (IRPF), considerarase
acreditado un grao de discapacidade:
. Igual ou superior ao 33%, aos pensionistas da Seguridade Social que teñan
recoñecida unha pensión de incapacidade permanente total, absoluta ou gran invalidez e
aos pensionistas de Clases Pasivas que teñan recoñecida unha pensión de xubilación ou
retiro por incapacidade permanente para o servizo ou inutilidade.
. Igual ou superior ao 65%, cando se trate de persoas con discapacidade cuxa
incapacidade fose declarada xudicialmente na orde civil, aínda que non alcancen
devandito grao.
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3.1.1. Exencións
Están exentas de tributar IRPF as seguintes prestacións ou rendementos:
- As prestacións económicas recoñecidas pola Seguridade Social ou entidades que a
substitúen como consecuencia de Incapacidade Permanente Absoluta ou Gran Invalidez.
- As pensións por inutilidade ou incapacidade permanente do réxime de clases pasivas,
sempre que a lesión ou enfermidade que fose causa daquelas inhabilitará por completo
ao perceptor da pensión para toda profesión ou oficio.
- As pensións por inutilidade ou incapacidade permanente dos réximes públicos de
Seguridade Social e Clases Pasivas, sempre que a lesión ou enfermidade que fose causa
das mesmas, inhabilite por completo ao perceptor da pensión para toda profesión ou
oficio, e as pagas igualmente polos réximes públicos de Seguridade Social e Clases
Pasivas a favor de netos e irmáns menores de 22 anos ou incapacitados para todo
traballo.
- As cantidades percibidas de institucións públicas con motivo do acollemento de
persoas con discapacidade, en modalidade simple, permanente ou preadoptivo ou as
equivalentes previstas nos ordenamentos das CCAA.
- As axudas económicas outorgadas por institucións públicas a persoas cun grao de
discapacidade igual ou superior ao 65 % para financiar a súa estancia en residencias ou
centros de día, sempre que o resto das súas rendas non excedan do dobre do indicador
público de renda de efectos múltiples.
- As prestacións por desemprego cando se perciban na modalidade de pago único,
calquera que sexa a contía deste, por traballadores con discapacidade que se convertan
en traballadores autónomos calquera que sexa a súa contía.
- Os rendementos do traballo derivados das prestacións obtidas en forma de renda polas
persoas con discapacidade correspondentes ás achegas ao sistema de previsión social
especial constituído en favor das mesmas. Tamén están exentos os rendementos do
traballo derivados das achegas a patrimonios protexidos das persoas con
discapacidade. O límite anual (conxunto ata 31-12-2014) desta exención é 3 veces o
IPREM. Desde o 1 de xaneiro de 2015 devandito límite de exención será conxunto e
aplicarase de forma individual e separada para cada un dos dous rendementos
anteriores. (art. 7. Lei IRPF).
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- As prestacións económicas públicas vinculadas ao servizo, para coidados na contorna
familiar e asistencia personalizada que deriven da Lei de promoción da autonomía
persoal e atención en situación de dependencia.
- As prestacións económicas establecidas polas Comunidades Autónomas en concepto
de renda mínima de inserción para garantir recursos económicos de subsistencia ás
persoas que carezan deles, así como as demais axudas establecidas por estas ou por
entidades locais para atender, con arranxo á súa normativa, a colectivos en risco de
exclusión social, situacións de emerxencia social, necesidades habitacionales de persoas
sen recursos ou necesidades de alimentación, escolarización e demais necesidades
básicas de menores ou persoas con discapacidade cando eles e as persoas ao seu
cargo, carezan de medios económicos suficientes, ata un importe máximo anual
conxunto de 1,5 veces o indicador público de rendas de efectos múltiples (esta exención
inclúese no art. 7.e) da Lei de IRPF polo Decreto-lei 9/2015, do 10 de xullo, con efectos
1 de xaneiro de 2015).
- Non terán a consideración de renda as cantidades percibidas como consecuencia das
disposicións que se fagan da vivenda habitual (hipoteca inversa) por parte das persoas
que se atopen en situación de dependencia severa ou gran dependencia, sempre que leve
a cabo de conformidade coa regulación financeira relativa aos actos de disposición de
bens para asistir ás necesidades económicas de vellez e da dependencia. A exención
tamén se aplica cando se transmite a nuda propiedade da vivenda habitual, reservándose
o titular o usufructo vitalicio da mesma.
- As axudas excepcionais por danos persoais, nos casos de falecemento e os supostos
de incapacidade absoluta permanente, causados directamente polos sinistros aos que
sexa de aplicación o Real Decreto-Lei 2/2014, do 21 de febreiro, polo que se adoptan
medidas urxentes para reparar os danos causados nos dous primeiros meses de 2014
polas tormentas de vento e mar na fachada atlántica e a costa cantábrica (BOE do 22).
Tamén resultan exentas, en idénticos termos, as axudas excepcionais por danos persoais
sufridos polas persoas afectadas por outra serie de sinistros acaecidos en anos anteriores
(ver Manual de IRPF de cada ano en vigor).
- As prestacións económicas percibidas de institucións públicas con motivo do
acollemento de persoas con discapacidade, maiores de 65 anos ou menores, sexa na
modalidade simple, permanente ou preadoptivo ou as equivalentes previstas nos
ordenamentos das CCAA.
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- As axudas económicas outorgadas por institucións públicas a persoas cun grao de
discapacidade igual ou superior ao 65 %, ou maiores de 65 anos para financiar a súa
estancia en residencias ou centros de día, sempre que o resto das súas rendas non
excedan do dobre do Indicador Público de Renda de Efectos Múltiples.
- As prestacións por desemprego percibidas en modalidade de pago único, calquera que
sexa a súa contía, por traballadores con discapacidade que se convertan en traballadores
autónomos.
- As prestacións económicas públicas vinculadas ao servizo, para coidados da contorna
familiar e asistencia personalizada que deriven da Lei 39/2006, do 14 de decembro, de
Promoción da Autonomía Persoal e Atención ás persoas en situación de dependencia.

3.1.2. Reducións

- Existe unha redución adicional por obtención de rendementos do traballo, para
traballadores activos que sexan persoas con discapacidade. A redución varía en función
do grao de discapacidade ou da necesidade de axuda de terceiras persoas ou mobilidade
reducida.
- Mínimo por discapacidade do contribuínte, ascendientes e descendentes, que pode
incrementarse, en concepto de gastos de asistencia, se o contribuínte, ascendiente ou
descendente acreditan necesitar axuda de terceiras persoas ou mobilidade reducida, ou
un grao de discapacidade igual ou superior ao 65 %.
- Reducións por achegas ao Patrimonio protexido de persoas con discapacidade.
Considéranse beneficiarios do patrimonio protexido exclusivamente:
- As persoas afectadas por unha discapacidade psíquica igual ou superior ao 33 %.
- As afectadas por unha discapacidade física ou sensoria igual ou superior ao 65 %.
- Reducións por achegas a Plans de Pensións, Mutualidades de Previsión Social, Plans
de Previsión Asegurados, Plans de Previsión Social, Plans de Previsión Social
Empresarial e Seguros de Dependencia constituídos a favor de persoas con
discapacidade.
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3.1.3 Deducións na cota

3.1.3.1 Deducións Estatais
Dedución pola realización de obras e instalacións de adecuación da vivenda
habitual de persoas con discapacidade

Poden aplicar esta dedución os contribuíntes que efectúen obras e instalacións de
adecuación da súa vivenda habitual por razón da súa propia discapacidade ou da do seu
cónxuxe, ou un parente en liña directa ou colateral consanguínea ou por afinidade, ata o
terceiro grao inclusive sempre que convivan con el, e sempre que a vivenda sexa
ocupada por calquera deles a título de propietario, arrendatario, subarrendatario ou
usufructuario.
Consideración de obras ou instalacións de adecuación:
- Reformas do interior da vivenda. Desde o 07/05/2011 en calquera vivenda de
propiedade do contribuínte.
- Modificación de elementos comúns do edificio tanto para a eliminación de barreiras
arquitectónicas como de comunicación sensorial ou de promoción da seguridade. Esta
dedución pódena aplicar, ademais dos contribuíntes, os que sexan copropietarios do
inmoble no que se atope a vivenda.
Obras obxecto de dedución:
- Mobiliario de cociña e baño por adaptación a persoas con discapacidade.
- Puertas interiores e exteriores, para mellorar accesibilidade de persoas con mobilidade
reducida.
- Instalación dalgún dispositivo que facilite a apertura.
- Ascensor. Rampla: por adecuación a persoas con discapacidade.

3.1.3.2 Deducións Autonómicas (Comunidade Autónoma de Galicia)
Dedución por nacemento de fillo con discapacidade

O contribuínte poderá deducir por cada fillo nado ou adoptado no período impositivo,
que conviva co contribuínte ao 31 de decembro de 2016, a seguinte contía:
. 300 euros, sempre que a base impoñible total menos os mínimos persoal e familiar
para os efectos do IRPF sexa maior ou igual de 22.000,01 euros. En caso de parto
múltiple, esta dedución ascenderá a 360 euros por cada fillo.
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. 360 euros, sempre que a base impoñible total menos os mínimos persoal e familiar
para os efectos do IRPF sexa menor ou igual a 22.000 euros. Esta contía será de 1.200
euros se se trata do segundo fillo e de 2.400 se se trata do terceiro fillo ou seguintes.
A contía incrementarase nun 20% para os contribuíntes residentes en municipios de
menos de 5.000 habitantes e nos resultantes de procedementos da fusión ou
incorporación.
A dedución estenderase aos dous períodos impositivos seguintes ao nacemento ou
adopción, sempre que o fillo nado ou adoptado conviva co contribuínte ao 31 de
decembro de cada un deles, segundo as seguintes contías e límites de renda:
. 300 euros, sempre que a base impoñible total menos os mínimos persoal e familiar
para os efectos do IRPF estea comprendida entre 22.000,01 e 31.000 euros.
. 360 euros, sempre que a base impoñible total menos os mínimos persoal e familiar
para os efectos do IRPF sexa menor ou igual a 22.000 euros. Esta contía será de 1.200
euros se se trata do segundo fillo e de 2.400 se se trata do terceiro fillo ou seguintes.
Cando, no período impositivo de nacemento ou adopción, ou nos dous seguintes, os
fillos convivan con ambos os proxenitores a dedución practicarase por partes iguais na
declaración de cada un deles.
As contías fixadas por esta dedución duplicaranse no caso de que o nado ou adoptado
teña recoñecido un grao de discapacidade igual ou superior ao 33 %.

Dedución por suxeitos pasivos discapacitados de 65 anos ou máis, que precisen axuda de
terceiras persoas

Os contribuíntes de 65 anos ou máis, cun grao de minusvalía igual ou superior ao 65%,
e que precisen axudas de terceiras persoas poderán aplicar unha dedución do 10% das
cantidades satisfeitas polas axudas, cun límite máximo de 600 euros, sempre que:
. A suma das bases impoñibles xeneral e do aforro, menos os mínimos persoal e
familiar, non exceda de 22.000 euros, en tributación individual, ou 31.000 euros, en
conxunta.
. Acredítese a necesidade da axuda de terceiras persoas.
. O contribuínte non sexa usuario de residencias públicas ou concertadas da
Comunidade Autónoma de Galicia ou beneficiario do cheque asistencial da Xunta de
Galicia.
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Dedución por familia numerosa

O contribuínte que posúa o título de familia numerosa ao 31 de decembro de 2016
poderá deducir 250 euros, cando se trate de familias numerosas de categoría xeral, e 400
euros, cando se trate de familias numerosas de categoría especial.
Cando algún dos cónxuxes ou descendentes, aos que sexa de aplicación o mínimo
persoal e familiar do imposto, teña un grao de minusvalía igual ou superior ao 65%, a
dedución anterior será de 500 e 800 euros respectivamente.
Esta dedución practicaraa o contribuínte co que convivan os restantes membros da
familia numerosa. Cando os fillos convivan con máis dun contribuínte, o importe da
dedución será prorrateado por partes iguais na declaración de cada un.

Dedución por aluguer de vivenda habitual

Os contribuíntes cuxa idade ao 31 de decembro de 2016 sexa igual ou inferior a 35
anos, poden deducir o 10% do aluguer da vivenda habitual, ata un máximo de 300 euros
por arrendamento (20% e 600 euros respectivamente se teñen dous ou máis fillos
menores de idade), tanto en tributación individual como en conxunta, sempre que se
cumpran os seguintes requisitos:
. O contrato de arrendamento debe ser posterior ao 1 de xaneiro de 2003.
. Deberase constituír o depósito da fianza no Instituto Galego da Vivenda e Chan ou ben
copia compulsada da denuncia presentada ante o devandito organismo por non
entregarlle o xustificante o arrendador.
. A suma das bases impoñibles xeneral e do aforro, antes da aplicación das reducións
por mínimo persoal e familiar, non debe exceder os 22.000 euros, tanto en tributación
individual como en conxunta. As contías fixadas por esta dedución duplicaranse no caso
de que o arrendatario teña recoñecido un grao de discapacidade igual ou superior ao
33%.
. O contribuínte con dereito á dedución deberá facer constar o NIF do arrendador.
Cando dous contribuíntes teñan dereito á aplicación da dedución, o seu importe total,
que nunca poderá exceder do que estableza o contrato e arrendamento, se prorrateará
por partes iguais na declaración de cada un deles.
En caso de tributación conxunta, o requisito da idade haberá de cumprilo polo menos un
dos cónxuxes ou, no seu caso, o pai ou a nai.
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3.2 Imposto sobre o Patrimonio
Bonificación dos patrimonios especialmente protexidos de contribuíntes con
discapacidade.
Os contribuíntes deste imposto que sexan titulares do patrimonio protexido regulado na
Lei 41/2003, do 18 de novembro, de protección patrimonial das persoas con
discapacidade e de modificación do Código Civil, da Lei de Axuizamento Civil e da
Normativa Tributaria con esta finalidade, poderán aplicarse unha bonificación do 99 %
na parte da cota que proporcionalmente corresponda aos bens ou dereitos incluídos no
devandito patrimonio cun límite de 300.000 euros; para o resto do patrimonio, non
caberá bonificación algunha.

3.3 Dedución do Imposto de Sociedades
Por incremento de persoal, redución en actividades empresariais e ganancias e perdas
patrimoniais.

3.4 IVE. Reducido do 4 %
Vai dirixido a persoas con grao de discapacidade igual ou superior ao 33 % e
mobilidade reducida, previo recoñecemento do dereito.
Aplícase na adquisición de vehículos destinados a ser utilizados como autotaxis ou
autoturismos especiais para o transporte de persoas con discapacidade en cadeira de
rodas ou con mobilidade reducida, así como os vehículos a motor que deban transportar
habitualmente a persoas con discapacidade en cadeira de rodas ou con mobilidade
reducida con independencia de quen sexa o condutor dos mesmos.

3.5 Imposto de Doazóns e Sucesións
Redución na adquisición mortis causa por persoas con discapacidade
1. Cando o herdeiro ten un grao de discapacidade igual ou superior ao 65%, aplicarase
unha redución do 100% da base impoñible.
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2. Cando o herdeiro sexa o cónxuxe, ascendiente ou descendente do falecido e ademais
teña un grao de discapacidade igual ou superior ao 33% e inferior ao 65%, terá unha
redución de 175.000 euros da base impoñible, coas limitacións e requisitos da norma.

3.6. Imposto de Transmisións Patrimoniais e Actos
Xurídicos Documentados
Bonificación en cota na adquisición da vivenda habitual
Cando o comprador dunha vivenda, que vaia a ser destinada a vivenda habitual do
mesmo, teña un grao de discapacidade igual ou superior ao 65%, terá unha bonificación
do 12,5% da cota íntegra de ITP, sempre que o valor real do ben inmoble non supere os
100.000 euros.

Tipo de Actos Xurídicos Documentados reducido nas obras de adaptación da
vivenda
Se se constitúe un préstamo hipotecario cuxo obxecto sexa o financiamento de
actuacións de eliminación de barreiras arquitectónicas e adaptación funcional da
“vivenda habitual” de persoas cun grao discapacidade igual ou superior ao 65 %,
aplicarase o tipo reducido do 0,1 % nas autoliquidaciones de Actos Xurídicos
Documentados.

3.7. Impostos de Matriculación (Imposto especial sobre
determinados medios de Transporte) AEAT
Están exentos os vehículos destinados a persoas de mobilidade reducida, os vehículos
matriculados a nome de persoas con discapacidade para o seu uso exclusivo sempre que
se manteña dita circunstancia.
Esta exención aplicarase tanto aos vehículos conducidos por persoas con discapacidade,
como aos destinados ao seu transporte (só dun vehículo simultaneamente, para os
suxeitos pasivos, beneficiarios).
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3.8. Imposto de Circulación (Imposto sobre vehículos
de Tracción Mecánica) Concellos
Circulación para vehículos destinados a persoas con discapacidade
As persoas cun grao de discapacidade igual ou superior ao 33% están exentas do pago
destes impostos, así como da taxa de ITV pola adaptación.
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