
El passat dia 28 de novembre es va publicar al BOE la nova Llei 

2712014, de/27 de novembre, de l'impost de societats. 

En què afecta les entitats no lucratives? 

Fins ara, el Reial Decret 4/2004, vigent fins el 31 de desembre de 2014, establia 

que estaven exemptes de presentar liquidacions per l'Impost de Societats les 

associacions sense ànim de lucre que complien els tres requisits que marcava 

aquesta normativa: 

• Quan els seus ingressos totals superin els 100.000 eu ros anuals. 

• Quan els seus ingressos de rendes no exemptes, sotmesos a retenció, 

superin 2.000 euros. 

• Quan totes les rendes no exemptes estiguin sotmeses a retenció. 

Però amb la reforma de la Llei 27/2014, s'elimina aquest supòsit d'exempció 

(article 124.3 de la nova Llei). 

A partir de 1'1 de gener de 2015 totes les associacions sense excepció hauran 

de presentar l'impost de societats (article 124.3 de la nova Llei). 

Què Implica haver de presentar l'impost? 

Les fundacions i les associacions subjectes a la legislació de la General~at de 

Catalunya han de portar la comptabilitat ajustada al Pla de Comptabilitat aprovat 

pel Decret del Departament de Justícia 259/2008, de 23 de desembre, de forma 

que permeti identificar els ingressos i les despeses corresponents a les seves 

activitats ordinàries, per categories d'activitats, centres de treball i, si s'escau, 

àrees geogràfiques d'actuació. 

La presentació de l'impost de societats però, comporta que les entitats hauran 

de portar la comptabilitat en la modalitat de doble partida i de forma que 

.. , 



quedin identificats els ingressos i les despeses exemptes i no exemptes. La 

comptabilitat proporciona a l'entitat els estats comptables necessaris per poder 

fer la declaració de l'impost de societats. Cal, doncs, que les entitats disposin 

d'un programa informàtic adaptat al Pla de comptabilitat de les entitats no 

lucratives. 

Implicarà també una despesa econòmica? 

No necessàriament. La presentació de l'impost de societats no sempre implica 

una despesa econòmica directa per a les entitats. Les rendes gravades són els 

beneficis de l'activitat econòmica, és a dir, ingressos menys despeses. 

Per tant. en principi, totes aquelles entitats que no facin activitat econòmica i que 

no tinguin ingressos de rendes no exemptes -com ara els interessos bancaris- no 

hauran de pagar res en concepte d'impost de societats. En cas d'existir beneficis 

d'activitats econòmiques. el tipus impositiu a aplicar serà d'un 25%. 

Ara bé, les entitats sí que hauran de dedicar uns- recursos econòmics per 

poder adaptar la comptabilitat i confeccionar l'impost de societats. És 

possible que hagin de pagar per la confecció de la comptabilitat, l'adquisició d'un 

programa comptable adaptat al Pla de comptabilitat de les entitats no lucratives i, 

fins i tot, per la confecció i presentació de l'impost, a causa de la seva complexitat. 

Quan s'ha de presentar l'impost? 

La nova Uei 2712014 de 27 de novembre afecta els exercicis econòmics iniciats 

durant l'exercici 2015. 

La presentació de l'impost s'ha de fer dins dels 25 dies naturals segOents als sis 

mesos posteriors a la finalització de l'exercici econòmic de l'entitat. 



Les entitats que tenen un exercici econòmic de gener a desembre, hauran de 

portar comptabilitat de doble partida des de gener de 2015 perquè hauran de 

presentar l'impost entre n i el 25 de juliol de 2016. 

Les entitats que, en canvi, tenen un exercici econòmic de setembre a agost, 

hauran de portar comptabilitat de doble partida des de setembre de 2015 que serà 

el primer exercici econòmic inicial a 2015. Un exercici iniciat al setembre de 2014 

no es veuria afectat. 

Forma de liquidar l'Impost: 

Sempre s'ha de presentar la liquidació i s'nclouran la totalitat de les rendes, 

encara que algunes o totes estiguin exemptes de tributació. 

Obligacions periòdiques: 

• Model 202, pagament a compte (de 1'1 al 20 d'abril. octubre i desembre). 

• Model 200 declaració anual (de 1'1 al 25 de juliol, amb excepcions). 

La llei afecta les entitats declarades d'utilitat pública? 

Dependrà de si l'entitat ha optat pel règim fiscal de la Llei 49/2002 o no. 

Les entitats acollides a la Llei 49/2002 no es veuen afectades per la reforma 

fiscal, perquè ja estaven obligades a presentar l'impost i seguiran tributant al10% 

per tes rendes no exemptes com fins ara. 

La resta d'entitats declarades d'utilitat publica sí que es veuran afectades: a 

partir de 2015 estaran obligades a presentar l'impost de societats. 

Altres afectacions a les associacions derivades de normes 

legals: 



La Llei de transparència, que ha entrat en vigor aquest mes de desembre, o de 

la Llei de blanqueig de capitals, ja en vigor 1 que conté un article dedicat 

especlflcament a les entitats, a les quals obliga, entre d'altres, a identificar los 

persones que donin més de 100€ a l'entitat o que rebin d'ella fons o recursos a 

titol gratuft aixl com a conservar durant deu anys la documentació relacionada. 
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