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Barcelona, a 11 d’abril  de 2016 

 

 

Distingit client: 

 

Com es costum en aquestes dates s’apropa el moment de realitzar el primer 

pagament fraccionat de l’Impost sobre Societats corresponent a l’exercici en curs que, 

juntament amb els altres dos pagaments, haurà de realitzar-se durant els primers 20 

dies dels mesos d’abril, octubre i desembre d’aquest any. Aquesta obligació comprèn 

a totes les entitats residents a Espanya, a excepció de les societats limitades nova 

empresa durant els dos primers períodes impositius conclosos des de la seva constitució 

i de les entitats que gaudeixen d’una exempció total en l’Impost sobre Societats. 

 

Existeixen dues modalitats de pagaments fraccionats a les que pot optar el contribuent 

en el corresponent model censal. No obstant, la segona modalitat analitzada és 

obligatòria pels contribuents dels quals l’import net de la xifra de negocis hagi superat 

la quantitat de 6 milions d’euros durant els 12 mesos anteriors a la data en què s’iniciï el 

períodes impositiu al què correspon el pagament fraccionat. 

 

MODALITAT 1: CÀLCUL SOBRE QUOTA EXERCICI ANTERIOR ( ARTICLE 40.2 LIS) 

 

Les entitats subjectes a aquesta modalitat hauran d’efectuar un pagament fraccionat 

fix del 18% de la quota íntegra minorada corresponent a l’últim període impositiu el 

termini reglamentari de declaració del qual estigués vençut el dia 1 de cada un dels 

mesos en què hagi de presentar-se cada pagament fraccionat, això és, abril, octubre 

y desembre.  

 

La base sobre la que s’aplicarà el percentatge mencionat serà la referida quota 

íntegra minorada en els següents conceptes: 

 Bonificacions que resulten aplicables. 

 Deduccions per incentivar la realització de determinades activitats. 
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 Retencions i ingressos a compte corresponents al període impositiu. 

 

Si el resultat del càlcul es zero o negatiu, no existirà obligació a presentar la declaració. 

 

MODALITAT 2: CÀLCUL SOBRE LA BASE IMPOSNIBLE EXERCICI EN CURS (ARTICLE 40.3 LIS) 

 

En aquesta modalitat els contribuents hauran de determinar l’import del pagament 

fraccionat aplicant un percentatge específic a la base de càlcul corresponent a cada 

període. 

 

El percentatge serà el que resulti de multiplicar per 5/7 el tipus de gravamen que sigui 

aplicable a cada contribuent. El resultat d’aquest càlcul s’arrodoneix per defecte. Així, 

per exemple. El tipus general del 25% li correspon un tipus del 17% en el pagament 

fraccionat. 

 

La base de càlcul serà la part de la base imposable dels 3, 9, o 11 primers mesos de 

cada any natural, sobre la que es deduiran les bonificacions aplicables al contribuent 

així com les retencions i ingressos a compte que s’hagin practicat i els pagaments 

fraccionats previs efectuats durant l’exercici. 

 

NOVETATS A TINDRE EN COMPTE PER L’EXERCICI 2016: BASE DE CÀLCUL EN LA MODALITAT 

2 

 

Al no haver-se prorrogat les mesures temporals que venien aplicant-se, pels pagaments 

fraccionats d’aquesta modalitat relatius a exercicis iniciats durant el 2016 hauran de 

tindre en compte les següents novetats respecte a la regulació anterior: 

 

 Fons de comerç: Deixa de deteriorar-se extra comptablement, y passa a 

amortitzar-se tant comptablement com fiscalment, no obstant. El percentatge 

d’amortització fiscal màxim serà del 5%, tot i que les empreses de reduïda dimensió 

poden aplicar el corresponent coeficient multiplicador. 
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 Dividends i rendes procedents de les participacions den el capital o en els fins 

propis d’entitats: No és necessari integrar el 25% de l’import dels dividends i les 

rendes que es corresponguin amb les participacions en el capital o els fons propis 

d’entitats no residents, a les que resulti d’aplicació la nova exempció disposada en 

l’article 21 de la Llei de l’Impost sobre Societats. Tampoc haurà d’integrar-se 

l’import dels dividends i les rendes que corresponguin en participacions en el 

capital o en els fons propis d’entitats residents quan estiguin d’acord amb el referit 

article 21. 

 
 

 Bases Imposables Negatives: Independentment de la xifra de negocis, les BIN’s 

podran ser compensades amb les rendes positives dels períodes impositius següents 

amb el límit del 60% de la base imposable prèvia a l’aplicació de la reserva de 

capitalització y a la seva compensació. En tot cas, es podran compensar BIN’s fins 

l’import d’1 milió d’euros. 

 

 Pagament mínim: Les entitats de les quals l’import net la xifra de negocis en els 12 

mesos anterior hagués estat igual o superior a 20 milions d’euros tenien l’obligació, 

fins 2016, de realitzar un ingrés mínim en concepte de pagament fraccionat. 

Aquesta mesura no s’ha vist ampliada per l’exercici 2016, és per això que 

desapareix el referit pagament mínim. 

 
 

 Reduccions per l’aplicació de les reserves de Capitalització i d’Anivellació: Com ja 

succeïa en 2015 les empreses de reduïda dimensió podran continuar aplicant la 

reducció per reserva d’anivellament en el càlcul del seu pagament fraccionat.  

 

A més, en els pagaments fraccionats corresponents als exercicis iniciats durant 

2016, serà possible reduir la Base Imposable en l’import de les quantitats generades 

per increment de Fons Propis en 2015, que no hagi sigut possible deduir per 

insuficiència de base en la liquidació de l’exercici 2015. 

 

Finalment, s’ha de tindre en compte que pel primer pagament fraccionat de l’exercici 

2016 no s’ha modificat el model de declaració 202, degut que les entitats en què 
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l’exercici no coincideixi amb l’any natural continuen obligades a realitzar el pagament 

fraccionat d’acord amb la regulació anterior, amb la premissa que no iniciïn un nou 

exercici en 2016. 

 

No obstant, quan resulti d’aplicació el nou sistema de càlcul s’ha de tindre en compte 

que les següents caselles no s’han de complimentar: 

 

 

A més dels professionals que habitualment col·laboren amb la seva empresa, Lorena 

Marquina, Xavier Latorre, Mónica Mirabet o Javier Aquilué, es troben a la seva 

disposició per a qualsevol aclariment sobre el pròxim pagament fraccionat. 

 

Atentament,  

AUDICONSULTORES 

 

 
 

La present circular te amb 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 a la presa de decisions personals o empresarials. 

© 2016 Audiconsultores Advocats i Economistes SLP. Tots els drets reservats. 

 

 


