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Circular n. 6/ 2015 
 

Retribució de professionals 
socis d'entitats mercantils 

 

 

23 de febrer de 2015 

 

 

 

Distingit Client: 

 

Una de les modificacions introduïdes en la Reforma de l'Impost sobre la Renda de les persones 

Físiques (IRPF), concretament la relativa a la definició dels rendiments nets procedents d'una 

activitat econòmica, ha posat de nou sobre la taula un tema que ha generat inseguretat al 

llarg dels últims anys. 

 

Ens referim a la qualificació que en l'àmbit de l'IRPF s'ha d'atorgar als rendiments d'activitats 

dutes a terme per contribuents que a la vegada són socis de les entitats per a les quals 

presten els seus serveis. 

 

L'any 2012 l'Agència Tributària va emetre una nota (1/12) en què manifestava el seu criteri 

referent a aquesta matèria en el següent sentit: 

 

a) Socis membres de l'òrgan d'administració i que realitzen a la vegada funcions de 

direcció, gerencials i d'administració. L'AEAT com a resultat de successives 

manifestacions jurisprudencials, va acollir el criteri de la subsumisión d'aquestes 

funcions com a pròpies del càrrec d'administrador, considerant la relació de caràcter 

mercantil i atorgant a les retribucions corresponents la qualificació de retribucions del 

treball. 

 

b)  Socis que realitzen altres funcions a favor de la societat, serveis diferents dels propis 

de l'òrgan d'administració. En aquest cas, va establir la necessitat d'atendre als criteris 

d'ordenació per compte propi i existència de mitjans de producció en seu del soci, per 

qualificar la renda com procedent d'una activitat econòmica. De manera que, en cas  
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de no concórrer aquesta ordenació per compte propi per existir dependència i 

alienitat en la relació amb la societat i, a més, la inexistència de mitjans per part del 

soci que presta serveis, cabia concloure la qualificació com a rendiment del treball. 

 
Quant a la dependència i alienitat, es feia especial esment al percentatge de participació 

del soci en la societat en la qual presta serveis, de manera que la Nota concloïa que en el 

supòsit que la participació superés el 50 per 100% no podia entendre que concorria tal 

dependència i, en conseqüència, en aquest supòsit cabia parlar d'ordenació per compte 

propi i finalment de rendiment procedent de l'activitat. 

 

En el temps transcorregut des de l'emissió de la Nota i, especialment en relació a aquesta 

segona categoria de serveis (b), el criteri manifestat no va resultar suficient per eliminar els 

dubtes respecte a la qualificació de la renda corresponent. 

 

Probablement aquest ha estat el punt de partida per a la modificació inclosa en la recent 

Reforma operada i vigent des del passat 1 de gener de 2015. La rellevant puntualització ara 

introduïda en la definició d'activitat econòmica i que afecta exclusivament les activitats 

professionals, assenyala que en el supòsit de concórrer: 

 

- Contribuent que desenvolupa activitats professionals, 

- En favor d'una entitat de la qual al mateix temps és soci i, 

- Que aquesta entitat també realitzi activitats professionals (interpretable), 

- Quan el contribuent hagi d'estar inclòs en el règim de seguretat social d'autònoms en 

relació als serveis que presta. 

 

Tindrà la consideració de rendiments d'activitat econòmica. 

 

Es tracta d'una objectivació que ha pretès clarificar el dubte a la qual fèiem referència però 

en la qual sorprèn l'eliminació de tota referència a l'ordenació o disponibilitat de mitjans per 

part de l'esmentat soci professional. 

 

En qualsevol cas, aquesta qualificació comporta una mínima incidència pràctica en la 

liquidació de l'IRPF, encara que sí afecta l'obligació del contribuent a donar-se d'alta en el 

cens d'empresaris (segons comentarem a continuació), i, a efectes pràctics, al règim de 

retencions a compte de l'IRPF, atès que les rendes procedents de l'activitat econòmica estan 

sotmeses a una retenció del 19% en l'exercici 2015, mentre que les procedents de la feina ho 

estan a l'escala de gravamen progressiva aprovada a l'efecte. 
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A partir d'aquesta modificació i ja des del moment en què es va publicar el Projecte de 

Reforma, el que sí ha generat és una important inquietud en relació a com pot afectar 

aquesta nova qualificació en matèria d'IRPF en l'Impost sobre el Valor Afegit, que no ha patit 

cap variació normativa en aquest aspecte i que, com coneixem és matèria de la Directiva 

Comunitària. 

 

L'AEAT, ha donat a conèixer la passada setmana, un informe al respecte intentat donar 

resposta a aquesta qüestió en matèria d'IVA. La Nota, subscrita el 10/02/2015 conclou el 

següent: 

 

- La modificació en matèria d'IRPF relativa a la qualificació com a activitats 

econòmiques dels serveis professionals referits no implica automàticament que el 

contribuent sigui subjecte passiu de l'IVA. 

 

- Si el soci realitza una ordenació per compte propi de factors de producció, llavors els 

serveis que presti estaran subjecte a l'IVA, el que comportarà les comunicacions 

censals corresponents i l'expedició de factures pels serveis que presti. 

 
- Si en la relació entre el soci i la societat concorren les notes de dependència i alienitat, 

els serveis estaran no subjectes a IVA, per la qual cosa no correspon l'expedició de 

factures encara que la seva qualificació a efectes d'IRPF comportarà la seva alta 

censal. Per a aquests conceptes es pren com a referència la doctrina del Tribunal 

Suprem, Sala Social: 

 

o Indicis de dependència: Assistència al centre treball, subjecció a horari, 

acompliment personal de treball, inserció del treball en l'organització, absència de 

mitjans del professional. 

 

o Indicis d'alienitat: treball elaborat a disposició de l'empresa; preus, tarifes, clients: 

decisió de l'empresa; retribució fixa o periòdica; relació de la retribució amb el 

treball efectuat i no amb el risc inherent a l'empresa. 

 
o Grau de participació del soci. Aquesta qüestió resulta molt rellevant, ja que la 

participació en la presa de decisions sobre l'organització dilueix la dependència i 

alienitat, llevat que el grau de participació sigui purament testimonial.

Com podem observar aquesta Nota en matèria d'IVA ens situa en similar situació d'incertesa 

que la mantinguda fins a la data en matèria d'IRPF, i caldrà seguir analitzant en cada cas els 
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indicis que comporten a una o altra consideració atenent sempre a cada realitat present i 

futura, però també a la passada, considerant que, com hem comentat, no ha existit 

modificació legal en matèria d'IVA que motivi qualsevol canvi en la conducta del soci 

professional. 

 

Finalment, cal insistir que aquesta matèria està plenament subjecta a la Directiva Comunitària 

i, hi ha pronunciaments del Tribunal de Justícia que atorguen als indicis comentats de 

dependència, alienitat i participació en la societat una interpretació i abast no plenament 

coincident amb els expressats en la Nota de l'AEAT objecte de la present circular. 

 

 

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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