Circular nº 15 / 2016

Operacions Vinculades
Informació País per País
(Country-by-Country
Reporting)

Barcelona, 14 de desembre de 2016

Distingit client:

El Reglament de l’Impost sobre Societats publicat al BOE de l’11 de juliol de 2015, es va introduir una
nova obligació en matèria d’informació d’operacions entre parts vinculades denominada com
“Informació país per país”, també coneguda internacionalment com “Country-by-Country Reporting”, a
través de la qual s’exigeix certa informació de naturalesa econòmic-financera relativa a cadascuna de
les entitats que constitueixen el grup, independentment d’on tinguin la seva residència fiscal.
OBLIGATS A PRESENTAR LA INFORMACIÓ PAÍS PER PAÍS
Solament estan obligades a facilitar aquesta informació aquelles entitats que formen part d’un grup
d’empreses en el sentit de l’art. 42 del Codi de Comerç, independentment de la residència de
cadascuna de les entitats que l’integren, l’import net de la xifra de negocis conjunt del qual en els
dotze mesos anteriors a l’ inici del període impositiu de referència sigui igual o superior a 750 milions
d’euros.
PRIMER PERÍODE D’OBLIGACIÓ PER PRESENTAR LA INFORMACIÓ PAÍS PER PÁIS
El primer període impositiu respecte del qual s'exigeix la presentació d'aquesta informació és el que
s'iniciï a partir de l'1 de gener de 2016.
TERMINI I FORMA PER LA PRESENTACIÓ DE LA INFORMACIÓ PAÍS PER PAÍS
La informació exigida per l’art. 14 del Reglament de l’Impost sobre Societats s’ha de presentar durant
els dotze mesos següents a la finalització del període impositiu de referència, per tant, aquelles
entitats que tanquin el seu exercici econòmic el 31 de desembre estan obligades a presentar la seva
primera declaració de la informació país per país durant tot l’any 2017. Pel que fa a la forma de la
seva presentació, previsiblement serà telemàtica mitjançant el model 231, si bé encara no ha estat
publicada al BOE l’Ordre Ministerial que ho reguli.
IDENTIFICACIÓ DE L’ ENTITAT OBLIGADA A ELABORAR LA INFORMACIÓ PAÍS PER PAÍS
De fet, aquest punt constitueix la part més peremptòria d’aquesta Circular, donat que qualsevol entitat
resident a Espanya integrada en un grup internacional, l'import net de la xifra de negocis conjunt del
qual hagués aconseguit 750 milions d’euros durant els 12 mesos anteriors a l’inici del primer període
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impositiu iniciat a partir de l’1 de gener de 2016, ha de comunicar a l’AEAT la identitat i el país de
residència de la entitat del grup obligada a l’elaboració d’aquesta informació abans de la finalització
del període impositiu de referència, en conseqüència, aquelles societats afectades per aquesta
nova obligació el període impositiu del qual coincideix amb l’any natural, estan obligades a
presentar aquesta comunicació abans del 31 de desembre de 2016, sense perjudici de que
puguin disposar de tot l’any 2017 per a presentar la declaració de la informació país per país en el cas
de que siguin elles mateixes les obligades a l’elaboració de la mateixa, ja que no necessariament
l’entitat resident a Espanya ni la dominant o matriu del grup ha de ser l’entitat obligada a presentar
aquesta declaració.
No existeix cap formalitat a observar pel que fa a la presentació d’aquesta comunicació, per tant, la
mateixa pot ser presentada online en un document pdf a través de la seu electrònica de l’ AEAT.

Quedem a la seva disposició per ampliar o comentar qualsevol qüestió relacionada amb la informació
aquí continguda. A més dels professionals que habitualment col·laboren amb la seva empresa, Javier
Aquilué, Lorena Marquina i Xavier Latorre estan a seva disposició per a qualsevol aclariment o
ampliació del contingut de la present Circular.

Atentament,
AUDICONSULTORES

La present Circular té com a única i exclusiva pretensió la de facilitar als seus destinataris una selecció de continguts d’
informació general sobre novetats o qüestions de caràcter laboral, tributari o jurídic, sense que això pugui constituir
assessorament professional de cap tipus ni pugui ser suficient per la presa de decisions personals o empresarials.
©2016 "Audiconsultores Advocats i Economistes, S.L.P.". Tots els drets reservats
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