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Circular n. 5/ 2015 
 

Impost sobre Societats  
Llei 27/2014  

 

 

Barcelona, a 17 de febrer de 2015 

 

Distingit Client: 

 

El passat dia 27 novembre 2014 va ser publicada al Butlletí Oficial de l'Estat la reforma fiscal de 

l'Impost sobre Societats, mitjançant l'aprovació d'un nou text legal, la Llei 27/2014, la qual ha 

entrat en vigor per a tots els exercicis econòmics iniciats a partir del dia 1 gener 2015. 
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1) Contribuents. 

 

S'incorporen com a contribuents de l'Impost a les societats civils amb personalitat jurídica 

pròpia i objecte mercantil, a partir del pròxim 1 de gener del 2016. 

 

2) Fet imposable. 

 

a) Concepte d’activitat econòmica. 

 

S'incorpora el concepte d'activitat econòmica al definir-la com "l'ordenació per compte propi 

dels mitjans de producció i de recursos humans o d'un d'ambdós amb la finalitat d'intervenir 

en la producció o distribució de béns o serveis". 

 

En el cas de l'arrendament d'immobles, "s'entén que hi ha activitat econòmica únicament 

quan per la seva ordenació s'utilitzi, almenys, una persona empleada amb contracte laboral i 

jornada completa". 

 

b) Concepte d’entitat patrimonial. 

 

S'introdueix el concepte d'entitat patrimonial, caracteritzada per no realitzar cap activitat 

econòmica, definint-la com "aquella en la que més de la meitat del seu actiu estigui constituït 

per valors o no estigui afecte, en els termes de l'apartat anterior, a una activitat econòmica ". 

 

3) Base imposable. 

 

a) Imputació temporal. 

 

Es difereix la integració en la base imposable de les rendes negatives generades per 

transmissions a empreses del grup d'elements de l'immobilitzat material, inversions 

immobiliàries, immobilitzat intangible i valors representatius de deute, imputant en el període 

impositiu en què siguin donats de baixa o siguin transmesos a tercers aliens al grup, o en el 

qual l'entitat transmissora o adquirent deixin de formar part del grup. 
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b) Amortitzacions. 

 

Es simplifica la taula d'amortitzacions, la qual cosa en alguns casos pot implicar el recàlcul de 

la despesa deduïble per amortització. 

 

S'incorpora un nou supòsit de llibertat d'amortització per a elements de l'immobilitzat material 

nous, del qual el valor unitari no excedeixi de 300 euros, fins al límit de 25.000 euros per 

exercici. 

 

S'elimina el límit anual màxim del 10 per cent fixat per a la deduïbilitat dels elements de 

l'immobilitzat intangible amb vida útil definida, així com els requisits que havien de complir-se, 

és a dir que l'adquisició sigui a títol onerós i que no s'hagués realitzat a una altra entitat del 

mateix grup. A partir d'ara, els elements de l'immobilitzat material intangible de vida útil 

definida s'amortitzaran atenent a la durada d'aquesta, si bé aquells elements adquirits abans 

del dia 1 de gener 2015 podran seguir amortitzant amb el límit del 10 per cent anual i amb 

subjecció als requisits establerts en la norma anterior (disposició transitòria 35a). 

 

Desapareix la limitació temporal establerta per als exercicis 2013 i 2014 que limitava la 

deduïbilitat fiscal al 70 per cent de les amortitzacions comptabilitzades a aquelles empreses 

no considerades de reduïda dimensió. A partir de l'exercici 2015 i següents s’haurà de revertir, 

ja sigui de forma lineal durant 10 anys o bé durant la vida útil de l'element, l'amortització 

comptable que no hagués resultat deduïble a causa de l'anterior limitació. Per compensar el 

perjudici econòmic derivat de traslladar part de la despesa per amortització a un període 

impositiu amb un tipus de gravamen inferior al vigent durant els anys 2013 i 2014, s'estableix 

una deducció de la quota íntegra del 2 per cent per al 2015 (del 5 per cent per 2016 i 

següents) sobre l'import de la renda a revertir. 

 

c) Deterioraments de valor. 

 

Es manté la deducció fiscal de les pèrdues per deteriorament dels crèdits per possibles 

insolvències sota les mateixes condicions que l'anterior normativa (aquests són, antiguitat 

superior a 6 mesos; declaració de concurs del deutor; processament del deutor per 

aixecament de béns, i reclamació judicial del deute o que aquestes siguin objecte de litigi 

judicial o procediment arbitral). Així mateix es manté la deducció per la pèrdua de valor 

d'existències. 
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S'estableix la no deduïbilitat de les pèrdues per deteriorament de l'immobilitzat material, 

inversions immobiliàries i immobilitzat intangible, inclòs el fons de comerç, instruments de 

patrimoni i valors representatius de deute. 

 

S'elimina la deduïbilitat de les pèrdues per deteriorament de fons editorials, fonogràfics i 

audiovisuals de les productores. 

 

Respecte a l'actiu intangible de vida útil indefinida, inclòs el fons de comerç, serà deduïble el 

preu d'adquisició, en un termini de 20 anys (límit anual màxim del 5%). Aquesta deducció no 

està condicionada a la seva imputació comptable en el compte de pèrdues i guanys. Com a 

novetat, i per exercicis iniciats amb posterioritat a l'1 de gener de 2015, s'eliminen els requisits 

per a la deduïbilitat de l'adquisició del fons de comerç que exigien: que l'adquisició sigui a títol 

onerós, que l'adquisició no s'hagués realitzat a una altra entitat del mateix grup de societats i 

que s'hagués dotat una reserva indisponible d'almenys l'import deduïble. 

 

Així mateix, s'estableix un règim transitori, aplicable exclusivament per al període impositiu 

2015, pel qual: 

 

L'amortització corresponent al fons de comerç (financer, de fusió o adquirit a tercers) estarà 

subjecta al límit de l'1% anual del seu import. 

  

L'amortització de l'immobilitzat intangible de vida útil indefinida, per a aquest mateix període i 

que no tingui la consideració de fons de comerç, serà com a màxim del 2% anual del seu 

preu d'adquisició. 

 

d) Despeses no deduïbles. 

 

Es manté la no deduïbilitat de la retribució dels fons propis, amb dues modificacions: 

 

- Tindrà la consideració de fons propis, la corresponent als valors representatius del 

capital o dels fons propis d'entitats, amb independència de la seva consideració 

comptable. Amb això s'exclou la deduïbilitat de la retribució de les accions sense vot 

o accions rescatables, les quals, comptablement, tenen la consideració de passius 

financers. 
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- Retribució de préstecs participatius: tindran la consideració fiscal d'instruments de 

patrimoni dels préstecs participatius atorgats per entitats que formin part del mateix 

grup de societats. Amb això s'exclou la deduïbilitat de les despeses financeres 

derivades de la retribució d'aquests préstecs participatius. Si bé aquesta limitació a la 

deduïbilitat dels interessos participatius no és aplicable per als préstecs participatius 

atorgats abans del 20 juny 2014. 

 

Es limita la deduïbilitat de les despeses per atencions a clients o proveïdors fins al límit de l'1% 

de l'import net de la xifra de negocis del període impositiu. 

 

S'introdueix la no deduïbilitat de les despeses derivades d'actuacions contràries a 

l'ordenament jurídic. 

 

En relació a les despeses derivades de l'extinció de la relació laboral, comuna o especial, o 

de relació mercantil derivada de la condició d'administrador, s'estableix com a despesa no 

deduïble aquell que excedeixi, per a cada perceptor, del més gran dels següents imports: 

 

- 1 milió d'euros. 

- L'import establert en l'Estatut dels Treballadors, en la seva normativa de 

desenvolupament o, si s’escau, en la normativa reguladora de l'execució de 

sentències, sense que pugui considerar-se com a tal l'establerta en virtut de conveni, 

pacte o contracte.  

 

Es preveu una limitació addicional en relació amb les despeses financeres associades a 

l'adquisició de participacions en entitats quan, posteriorment, l'entitat adquirida s'incorpora al 

grup de consolidació fiscal al qual pertany l’adquirent o bé és objecte d'una operació de 

reestructuració, de manera que l'activitat de l'entitat adquirida no suporti la despesa 

financera derivada de la seva pròpia adquisició. 

 

S'introdueix una nova norma sobre operacions híbrides, entenent com a tals aquelles que 

tenen diferent qualificació fiscal a les parts intervinents. Aquesta regla té com a objectiu evitar 

la deduïbilitat de les despeses que determinin un ingrés exempt o sotmès a una tributació 

nominal inferior al 10 per cent, conseqüència d'aquesta diferent qualificació fiscal, quan 

aquesta operació es realitza entre parts vinculades. 
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e) Regles de valoració. Supòsits de transmissió d'immobles. 

 

En els supòsits de transmissió de béns immobles, s'eliminen els coeficients d'actualització 

monetària, de manera que se suprimeix la fins ara existent reducció en la base imposable en 

la quantia de la correcció monetària. 

 

f) Operacions vinculades. 

 

En relació amb la documentació específica a elaborar per les entitats afectades, que tindrà 

un contingut simplificat per a aquelles entitats o grups d'entitats que l'import net de la xifra de 

negocis sigui inferior a 45 milions d'euros. Aquest contingut simplificat no és aplicable a 

determinades operacions. 

 

S'introdueix de forma innovadora la restricció del perímetre de vinculació en l'àmbit de la 

relació soci-societat, que queda fixat en el 25 per cent de participació (abans era del 5 per 

cent o de l'1 per cent per a societats cotitzades). Així mateix, s'han suprimit diversos supòsits 

en els que es consideraven persones o entitats vinculades. 

 

Pel que fa a l'ajust secundari es contempla la possibilitat de no realitzar aquest ajust quan hi 

hagi una restitució patrimonial de la diferència valorativa. Aquesta restitució no determinarà 

l'existència de renda en les parts afectades. 

 

S'estableix un règim sancionador menys costós, així com l'estanquitat de l'operació i de la 

valoració que es pogués fer en altres àmbits, com és el cas del valor en duana. 

 

4) Reduccions de la base imposable. 

 

S'introdueix una important novetat, la reserva de capitalització, que consisteix en la no 

tributació d'aquella part del benefici que es destini a la constitució d'una reserva indisponible, 

sense que s'estableixi ningun requisit d'inversió d'aquesta reserva en algun tipus concret 

d'actiu. Amb aquesta mesura es pretén potenciar la capitalització empresarial mitjançant 

l'increment del patrimoni net, i, amb això, incentivar el sanejament de les empreses i la seva 

competitivitat. 
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En concret, els contribuents que tributin al tipus general, podran reduir la seva base imposable 

en un 10% de l'import de l'increment de fons propis de l'entitat, sempre que es compleixin els 

següents requisits: 

 

- Que l'import de l'increment dels fons propis de l'entitat es mantingui durant els 5 anys 

següents des de l'exercici al qual correspon la reducció, excepte per l'existència de 

pèrdues comptables a l'entitat. 

- Que es doti una reserva indisponible per l'import de la reducció, que haurà de figurar 

en el balanç degudament separada i identificada durant el termini dels 5 anys. 

 

El límit de la reducció serà del 10% de la base imposable prèvia a aquesta reducció, els 

ajustos per disposicions transitòries i la compensació de bases imposables negatives. 

 

En el supòsit d'insuficiència de base imposable per aplicar la reducció, l'excés podrà reduir 

de la base en els dos anys immediats i successius, conjuntament amb la reducció del mateix 

exercici i amb el mateix límit. 

 

5) Compensació de bases imposables negatives. 

 

S'introdueix la possibilitat de compensar les bases imposables negatives sense límit temporal 

(anteriorment, el límit era de 18 anys), si bé aquesta mesura s'acompanya de la limitació a un 

termini màxim de 10 anys del dret de l'Administració Tributària per comprovar la procedència 

de la compensació. Transcorregut aquest termini, el contribuent únicament haurà d'acreditar 

que les bases imposables negatives la compensació de les quals pretengui resulten 

procedents, així com la seva quantia, mitjançant l'exhibició de la liquidació o autoliquidació i 

de la comptabilitat, amb acreditació del seu dipòsit durant l'esmentat termini en el Registre 

mercantil. 

 

Quantitativament, s'introdueix una única limitació del 70% de la base imposable prèvia a 

l'aplicació de la reserva de capitalització i a la seva compensació, aplicable a exercicis 

iniciats a partir de l'1 de gener de 2017. No obstant això, s'admet la compensació total fins al 

límit d'1 milió d'euros. 

 

Especialitats respecte dels exercicis 2015 i 2016. 

 

Exercici 2015: 

- Sense límit, amb caràcter general. 
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- Límit del 50% de la base imposable prèvia a l'aplicació de la reserva de capitalització i 

a la seva compensació, quan en aquests 12 mesos l'import net de la xifra de negocis 

sigui almenys de 20 milions d'euros però inferior a 60 milions d'euros . 

- Límit del 25% de la base imposable prèvia a l'aplicació de la reserva de capitalització i 

a la seva compensació, quan en aquests 12 mesos l'import net de la xifra de negocis 

sigui almenys de 60 milions d'euros. 

 

Exercici 2016:  

Limitació del 60% de la base imposable prèvia a l’aplicació de la reserva de capitalització i a 

la seva compensació. 

 

Addicionalment, amb l'objecte d'evitar l'adquisició de societats inactives o quasi inactives 

amb bases imposables negatives, s'estableixen mesures que impedeixen el seu aprofitament, 

incidint en la lluita contra el frau fiscal, en concret, la nova llei indica que no podrà 

compensar bases imposables negatives, quan l'entitat adquirida es trobi en alguna de les 

següents circumstàncies: 

 

- No vingués realitzant activitat econòmica dins dels 3 mesos anteriors a l'adquisició; 

- Realitzarà una activitat econòmica en els 2 anys posteriors a l'adquisició diferent o 

addicional a la realitzada amb anterioritat. 

- Es tracti d'una entitat patrimonial. 

- L'entitat hagi estat donada de baixa en l'índex d'entitats per no presentar la 

declaració durant 3 períodes impositius consecutius. 

 

6) Tractament de la Doble Imposició. 

 

Es modifiquen els mecanismes per evitar la doble imposició unificant el tractament de les 

rendes derivades de participacions en entitats residents i no residents, bé siguin procedents les 

mateixes del cobrament de dividends o de la transmissió de participacions. 

 

Així, s'estableix un règim d'exempció general aplicable als dividends i les rendes procedents 

de la transmissió d'entitats quan la participació en la societat de la qual procedeixin les 

rendes tingui la qualificació de participació significativa. Concretament, es considerarà com 

a participació significativa aquella en què el percentatge de participació sigui, almenys, d'un 

5 per cent, o el valor d'adquisició sigui superior a 20 milions d'euros. A més, cal que la 

participació s'hagi posseït de manera ininterrompuda durant l'any anterior al dia en què sigui  
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exigible el benefici que es distribueixi o, si no, que es posseeixi durant el temps necessari per 

assolir l'any. 

 

En el cas que l'entitat participada obtingui dividends, participacions en beneficis o rendes 

derivades de la transmissió de valors representatius del capital o dels fons propis d'entitats en 

més del 70 per cent dels seus ingressos, l'aplicació de l'exempció requerirà que el contribuent 

tingui una participació indirecta en aquestes entitats que compleixi els requisits assenyalats 

anteriorment. 

 

Els requisits per a l'exempció de dividends i beneficis en la transmissió d'entitats estrangeres 

són, a més dels anteriors, que l'entitat participada hagi estat subjecta i no exempta per un 

impost de naturalesa idèntica o anàloga a l'Impost sobre Societats a Espanya a un tipus 

nominal de, almenys, el 10 per cent en l'exercici en què s'hagin obtingut els beneficis, 

presumint complert aquest requisit quan l'entitat participada resideixi en un país amb el qual 

Espanya tingui subscrit un conveni per evitar la doble imposició internacional. 

 

7) Tipus de gravamen. 

 

Es redueixen els tipus impositius amb la finalitat d'arribar a un tipus general del 25% a partir de 

l'exercici 2016. 

 

Així, el tipus impositiu general es redueix del 30% al 28% per períodes impositius iniciats en 2015, 

mentre que a partir del 2016 el tipus general aplicable serà del 25%. 

 

En relació amb les PIMES (societats que apliquen el règim d'entitats de reduïda dimensió per 

tenir un import net de la xifra de negocis en l'exercici anterior inferior a 10 milions d'euros), per 

a períodes impositius que comencin a partir de l'any 2015 el tipus aplicable serà del 25% sobre 

els primers 300.000 euros de la base imposable i sobre l'excés s'aplicarà el tipus del 28%. Per a 

períodes impositius que comencin a partir de 2016 s'aplicarà també el tipus fix del 25% sobre 

la totalitat del benefici generat, sense distinció amb el règim general. 

 

D'altra banda, les anomenades MICROPIMES (entitats amb import net de la xifra de negocis 

inferior a 5 milions d'euros i menys de 25 empleats que creïn o mantinguin ocupació) en 2015 

tributaran ja al tipus del 25% sobre la totalitat de la seva base imposable , aplicant el mateix 

tipus impositiu a partir de l'exercici 2016. 
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Finalment, és important recordar que les entitats de nova creació que realitzin activitats 

econòmiques tributaran, en el primer període impositiu en què la base imposable resulti 

positiva i en el següent, al tipus del 15%. 

 

8) Bonificacions i deduccions per incentivar la realització de determinades activitats. 

 

Destaca l'eliminació de determinats incentius el manteniment del qual es considera 

innecessari i es potencien altres existents com és el cas del destinat al sector cinematogràfic: 

 

- Es manté la bonificació per rendes obtingudes a Ceuta o Melilla. 

- Desapareix la deducció per inversions mediambientals. 

- S'elimina la deducció per reinversió de beneficis extraordinaris, i la recentment creada 

deducció per inversió de beneficis, substituint tots dos incentius per la ja comentada 

reserva de capitalització. 

- Es manté la deducció per recerca, desenvolupament i innovació tecnològica i les 

deduccions per creació d'ocupació, incloent la corresponent als treballadors amb 

discapacitat. 

 

9) Règims especials. 

 

a) Règim especial aplicable a les entitats de reduïda dimensió. 

 

Com a novetats més destacables cal esmentar les següents: 

 

Equiparació de tipus impositius respecte als aplicables a la resta d'entitats, per la qual cosa 

s'elimina al tram de tributació reduïda per a aquestes societats. 

 

S'introdueix l'anomenada reserva d'anivellament, que consisteix en un mecanisme pel qual es 

pot reduir la base imposable fins al 10% del seu import. En concret, es redueix la base 

imposable per aplicació anticipada de les bases imposables negatives que eventualment 

puguin generar-se en els propers 5 anys. Si en aquest període de 5 anys no es generaran 

bases imposables negatives caldria revertir la reducció efectuada, de manera que el seu 

efecte hauria estat de mer ajornament en la tributació. 

 

El règim d'entitats de reduïda dimensió no es podrà aplicar quan l'entitat tingui la 

consideració d'entitat patrimonial. 
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b) Règim fiscal especial de reestructuracions empresarials. 

 

La novetat més destacada que incorpora la nova Llei de l'IS en relació amb aquest règim és 

que ja no cal optar per la seva aplicació sinó que es configura expressament com el règim 

general aplicable a les operacions de reestructuració, si bé s'estableix una obligació 

genèrica de comunicació a l'Administració Tributària de la realització d'aquestes operacions, 

l'omissió constitueix una infracció. 

 

No obstant això, per a l'aplicació d'aquest règim de neutralitat segueix sent necessari que 

l'operació es realitzi per motius econòmics vàlids diferents de la mera avantatge fiscal. 

 

c) Règim de consolidació fiscal. 

 

S'incorporen novetats, en primer lloc, en la configuració del grup fiscal, exigint, per una 

banda, que es posseeixi la majoria dels drets de vot de les entitats incloses en el perímetre de 

consolidació, però, se segueix exigint una participació mínima el 75% (70% per a les societats 

cotitzades) en el capital social de les societats dependents, i permetent, d'altra banda, la 

incorporació en el grup fiscal d'entitats indirectament participades a través d'altres que no 

formessin part del grup fiscal, com pot ser el cas d'entitats no residents en territori espanyol o 

d'entitats comunament participades per una altra no resident en el territori. 

 

En segon lloc, destaca la configuració del grup com a tal, fins i tot en la determinació de la 

base imposable, de manera que qualsevol requisit o qualificació vindrà determinat per la 

configuració del grup fiscal com una única entitat. Aquesta configuració es tradueix en regles 

específiques per a la determinació de la base imposable del grup fiscal, de manera que 

determinats ajustos, com és el cas de la reserva de capitalització o d'anivellament, s'apliquin 

a nivell del grup. 

 

Finalment, s'estableix que la integració d'un grup fiscal en un altre no comporti els efectes de 

l'extinció d'aquell, prevalent el caràcter econòmic d'aquest tipus d'operacions, de manera 

que la fiscalitat romangui neutral en operacions de reestructuració que afecten grups de 

consolidació fiscal. 
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Quedem com sempre a la seva disposició per a qualsevol aclariment addicional al respecte 

d'aquesta circular i, si s’escau, a més dels professionals que habitualment col·laboren amb la 

seva empresa, pot contactar amb Lorena Marquina, Judit Rosell i Sergi Fandos. 

 

Atentament, 

AUDICONSULTORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La present circular té com a única i exclusiva pretensió la de facilitar als seus destinataris una selecció de continguts d'informació de 

novetats o qüestions de caràcter laboral, tributari o jurídic, sense que això pugui constituir assessorament professional de cap tipus ni 

pugui ser suficient per a la presa de decisions personals o empresarials. 
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