


Novetats Fiscals 

 
1.Impost de Societats  
    i comptabilitat de partida doble 

2.Altres novetats fiscals  
    (mecenatge, IRPF, IVA,...) 

3.Declaracions informatives 
    (model 347) 

 



Novetats Fiscals: Impost de Societats 

 
L’Impost sobre Societats (IS) és l’equivalent al Impost de la 
Renda de les Persones Físiques, però per a les persones 
jurídiques (empreses i entitats) . 
 
Les Rendes gravades són els beneficis de l’activitat 
econòmica: INGRESSOS – DESPESES  
 
•Si hi ha beneficis: cal pagar l’impost sobre beneficis. 
•Si hi ha pèrdues: no es paga l’impost i es podrà deduir 
de la declaració d’anys posteriors. 
 
 



Novetats Fiscals: Impost de Societats 

Hi ha 2 règims de tributació: 
•Entitats que hagin optat pel règim fiscal de la llei 49/2002 
  (fundacions i entitats declarades d’utilitat pública) (IS=10% base) 
•La resta d’entitats (entitats parcialment exemptes) (IS= 25% base) 
 
LES ENTITATS PARCIALMENT EXEMPTES: 
•Rendes exemptes: les que procedeixin d’activitats que constitueixin 
l’objectiu social i no tinguin consideració d’activitat econòmica. 

•Quotes socis i sòcies  
•Subvencions  
•Donacions  

•Rendes NO exemptes: 
•Activitat econòmica  
•Interessos  
•Lloguers  
•Quotes socis i sòcies amb contraprestació 



Novetats Fiscals: Impost de Societats 

EXEMPCIÓ: Estan exemptes de presentar l’IS les entitats que 
compleixen 3 requisits alhora:  
 

•Els ingressos totals no superen els 50.000 € anuals.  
 
•Els ingressos corresponents a rendes no exemptes no 
superen els 2.000 € anuals.  
 
•Totes les rendes no exemptes obtingudes estan sotmeses a 
retenció.  
 

Els ingressos per rendes no exemptes sotmesos a retenció són aquells que provenen 
del rendiment del patrimoni, fonamentalment arrendaments i interessos bancaris.  
  
Són ingressos no exempts no subjectes a retenció tota prestació de serveis que tingui 
una contrapartida econòmica. En conseqüència, qualsevol ingrés (sigui de la quantitat 
que sigui) en aquest concepte genera l’obligació de presentar l'impost.  



Novetats Fiscals: Impost de Societats 

 
Les factures amb o sense IVA no estan subjectes a retencions . Per 
tant, les associacions que emetin alguna factura, independentment 
del seu import, estaran obligades a presentar-lo perquè no compliran 
el tercer supòsit que estableix la llei. 
 
 
Per tant, a dia d’avui, segueix la subjecció a l’Impost sobre Societats 
per a entitats que obtenen ingressos provinents de la venda d’algun 
bé o de la prestació d’algun servei, com ja passava amb la llei 
anterior (almenys des del 2004). 
 
 



Novetats Fiscals: Impost de Societats 

 
Tanmateix, arrel de les protestes del moviment associatiu, les petites 
entitats podrien quedar totalment exemptes de l'Impost de 
Societats. 
 
El passat 22 d’abril, el ministre Cristóbal Montoro es va mostrar obert 
a revisar l’obligació de presentar l’Impost de Societats per part de les 
entitats de menys de 100.000 euros d'ingressos, encara que tinguin 
activitat econòmica. 
 
A dia d’avui però, la normativa és la que és i cal ser conscient  que si 
es realitza activitat econòmica cal presentar l’IS. 
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Novetats Fiscals: Impost de Societats 

Presentació de l’impost de societats: Model 200  
 
Presentació telemàtica obligatòria : 
   • Presentació des de l’entitat:  
      disposar certificat digital entitat.  
   • Presentació des d’una gestoria o  
      professional. 
 
Termini: dins dels 25 dies naturals  
següents als 6 mesos posteriors a la 
finalització de l’exercici econòmic . 
 
• Entitats amb exercici any natural: 
    fins el 25 de juliol. 
• Entitats amb exercici diferent: 
    cal que consti als estatuts i comunicar-ho a Hisenda. 
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Novetats Fiscals: Impost de Societats 

Signatura digital de l’entitat 
 
Assegurar-se de tenir la Junta Directiva vigent al registre 
d’associacions corresponent. 
 
Sol·licitar al registre d’associacions un certificat on hi consti: 
Nomenament i vigència del càrrec de president (representant legal). 
Dades de constitució i inscripció de l’entitat. 
 
Sol·licitar el certificat digital de persona jurídica des del web de la 
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre: www.fnmt.es. Ho ha de fer el 
president. S’obtindrà un número de sol·licitud. 
 
Amb el número de sol·licitud, i els dos certificats, cal anar a l’Agència 
Tributària per tal de completar la sol·licitud, i allà li donaran ja el codi 
per descarregar el certificat. Caldrà demanar cita prèvia. 

http://www.fnmt.es/
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Novetats Fiscals: comptabilitat de partida doble 

Les entitats hauran de portar una comptabilitat de partida doble a fi 
de poder identificar adequadament els ingressos i despeses 
corresponents a rendes exemptes i no exemptes.  
 
La comptabilitat proporciona a l’entitat els estats comptables 
necessaris per poder fer la declaració de l’impost de societats: 
•Balanç de situació  
•Compte de resultats  
•Estat de canvis en el patrimoni net  
 
Cal, doncs, que les entitats disposin d’un programa informàtic 
adaptat al Pla de comptabilitat de les entitats no lucratives. 
 
Aquelles entitats que no estiguin obligades a presentar l’Impost de 
Societats podran continuar portant la seva comptabilitat a partir d’un 
llibre diari (llibre de caixa) i s’estalviaran haver d’implantar un 
sistema de comptabilitat de doble partida. 



Novetats Fiscals: Model 347 

Declaració d’operacions amb tercers 
 
El model 347 és una declaració informativa que li serveix a l’Agència 
Tributària per “creuar” dades i detectar possibles fraus . 
 
Recull operacions  -compres, vendes i subvencions-  amb un mateix 
declarat que superin els 3.005,06 € en un mateix any . 
 
Cal desglossar-ho per trimestres 
 
No implica cap cost per l’entitat. 
 
No s’inclou assegurances, subministraments d’energia elèctrica, 
combustible,  aigua i les operacions que ja hagin estat incloses en 
qualsevol altra declaració informativa.  



Novetats Fiscals: Model 347 

 

Presentació durant el mes de 
febrer de l’any a sobre. 
 

Presentació telemàtica 

obligatòria: 

 

• Presentació des de l’entitat: 

disposar certificat digital 

entitat. 

 

• Presentació des d’una 

gestoria o professional. 
 
 



Novetats Fiscals: Mecenatge 

 
No hi haurà una nova llei de Mecenatge, com s’havia anat anunciant . 
 
Només es modifiquen alguns articles de la Llei actual (49/2002), de 
forma clarament insuficient, amb una diferència molt gran respecte a 
les deduccions fiscals en altres països del nostre entorn. 
 
Les deduccions per donacions només són d’aplicació a entitats en el 
règim de la Llei 49/2000. 
 
L’entitat beneficiària haurà de remetre a l’AEAT informació anual 
sobre les certificacions expedides (mes de gener de cada exercici, a 
través del model 182, amb detall dels donatius rebuts l’any anterior). 
 



Novetats Fiscals: IRPF 

 
Canvis als tipus de retenció que han d'aplicar les entitats quan paguin 
rendiments a professionals i que afecten en activitats com cursos, 
conferències, xerrades...  També pel que fa a lloguers. 
 
Per norma general passa del 21% al 19%. 
 
La seva aplicació és vigent des de gener de 2015.  
 
Nou tipus per professionals autònoms que comencen activitat: 
Primer any d'inici d'activitat i els dos anys següents, el 9% (l'autònom 
ha d’acreditar aquesta situació).  
 
 



Novetats Fiscals: IVA 

 
Des de gener de 2015, nova exempció de l´IVA per les entitats sense 
afany de lucre :  
 
Activitats de lleure, menjadors, serveis de guarderia fora de l’horari 
lectiu amb independència que es realitzi amb mitjans propis o aliens. 
 
A més, supressió de la referència a que l’objecte de les entitats sigui 
“exclusivament” de naturalesa cívica, filantròpica, política, sindical,... 
 



Llei de Transparència 

  
     És una llei elaborada, en gran part, per garantir la transparència 

per part de l’Administració, però també afecta a d’altres persones 
jurídiques, i concretament, les entitats sense ànim de lucre. 

 
A qui afecta? 
 
• A les entitats amb subvencions totals de 100.000 € anuals. 
 

• A les entitats amb subvencions totals de 5.000 € anuals i 
  que suposin el 40% dels seus ingressos anuals. 
 



Llei de Transparència 

Què s’ha de fer? 
 
Les entitats estan obligades a facilitar informació a través del seu 
web: 
 
•Informació institucional, de l'organització i estructura de l’entitat. 
Publicar documents de l’entitat (estatuts i reglament de règim 
intern), activitat de l’entitat, organigrama, identificació dels 
responsables i càrrecs junt amb el seu perfil i trajectòria.  
 
•Informació de rellevància econòmica, publicant el seu pressupost, 
els seus comptes anuals i auditories, retribucions, així com tots els 
convenis de col·laboració, subvencions, ajuts i contractes adjudicats 
per l’Administració pública al llarg dels últims 5 anys.  
 



Llei de Transparència 

La llei entra en vigor l’1 de juliol de 2015 
 
I si no es fa?  
 
•Amonestacions  
 
•Multes des de 600€ a 12.000€  
 
•Inhabilitació per rebre ajuts públics d’1 a 5 anys  
 
•Suspensió per poder contractar amb l’administració pública.  
 



Recursos: 
Pàgina web CAE   www.cae.cat 

Pàgina web Xarxanet   www.xarxanet.org 



Gràcies per la vostra atenció! 


