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                      Barcelona, a 4 d’ octubre de 2016 
 

 

Distingit client: 

 

Al BOE del divendres 30 de setembre de 2016 va publicar el Reial decret llei 2/2016 amb la finalitat 

d'anticipar la recaptació de l' Impost sobre Societats en el present any. 

Les modificacions introduïdes pel mateix que a continuació assenyalarem afecten exclusivament a 

aquelles entitats que l’ import net de la xifra de negocis computat durant els 12 mesos 

immediatament anteriors a l' inici del període impositiu hagi estat igual o superior a 10 milions 
d'euros, és a dir, per a aquelles entitats l'exercici econòmic sigui coincident amb l'any natural, que la 

seva xifra de negocis corresponent a l'any 2015 hagués arribat als 10 milions d'euros. 

 

Per a aquelles entitats sotmeses al tipus de gravamen general del 25%, 

 

- el percentatge del pagament fraccionat aplicable a la base imposable passa a ser el 24% 
(abans el 17%),  

 

- i, a més, torna a establir-se un import mínim per a aquest pagament fraccionat equivalent al 
23% del resultat comptable dels 3, 9 o 11 primers mesos de cada any natural, del qual no 

poden restar ni tan sols les retencions. 

 
El més transcendent de la introducció d'aquest import mínim sobre el resultat comptable és que: 

 

- impedeix la consideració de qualsevol ajust extra comptable, 

 

- així com la compensació de les eventuals bases imposables negatives que l'entitat pugui tenir 

pendents de compensació, 

 

- Ni tan sols permet efectuar cap correcció en relació a la percepció de dividends, el que resulta 

especialment costós ja que tractant-se en general de rendes exemptes, van a obligar a l’ ingrés 

d'una quota que probablement provocarà una devolució en ocasió de la liquidació de l' impost . 

Només els dividends distribuïts durant el mes de desembre no tindran cap efecte en l' import 

mínim d'ingrés per pagaments fraccionats en el 2016. 
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Les úniques excepcions a aquest import mínim d'ingrés són les següents: 
 

a) L' import de la renda derivada d'operacions de quitament i espera conseqüència d'un acord amb 

els creditors que en virtut del que preveu l'art. 11.13 no ha de ser objecte d'integració en la base 

imposable de l' impost. 

b) Les entitats parcialment exemptes prenen com a resultat comptable el corresponent exclusivament 

a les rendes no exemptes. 

c) Les entitats de prestació de serveis públics locals amb dret a la bonificació del 99% en la seva 

quota (art. 34 LIS) prendran com a resultat comptable el corresponent exclusivament a les rendes 

sense dret a la bonificació. 

d) No és aplicable a les entitats sense ànim de lucre acollides a la Llei 49/2002, a les institucions 

d'inversió col·lectiva que tributen a l'1%, als fons de pensions ni a les SOCIMI’s. 

 

Valgui recordar que, excepte per a aquelles entitats voluntàriament acollides al règim especial de 

consolidació fiscal, als efectes del còmput de l' import net de la xifra de negocis, tindran en compte 

exclusivament la seva pròpia, amb independència del volum de facturació de les restants entitats 

vinculades o pertanyents al mateix grup mercantil (art. 42 del Codi de Comerç). 

Atès que l' esmentat Reial decret llei va entrar en vigor en la mateixa data de la publicació, resultarà 

d'aplicable, com a mínim, als pagaments fraccionats a compte de l' Impost sobre Societats a realitzar 

entre l'1 i el 20 d'octubre i entre l'1 i el 20 de desembre, ambdós de 2016, a l'espera de la seva 

imprescindible convalidació per les Corts Generals. 

 

A més dels professionals que habitualment col·laboren amb la seva empresa, Javier Aquilué, Xavier 
Latorre i Lorena Marquina estan a la seva disposició per a qualsevol aclariment o ampliació del 

contingut de la present Circular. 

 

Barcelona, 4 d’ octubre de 2016  

 

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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