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Introducció

Una vegada conegudes les característiques del règim general de l'impost sobre

societats, és el moment d'estudiar en aquest mòdul els diferents règims espe-

cials de l'impost.

El TRLIS regula els règims especials en el títol VII i segons la mateixa llei des-

criu, són "els regulats en aquest títol, sigui per raó de la naturalesa dels subjec-

tes passius afectats o per raó de la naturalesa dels fets, actes o operacions de

què es tracti" (article 47.1 TRLIS).

El títol VII del TRLIS preveu setze�règims�especials. És clar que no es

tracta d'autèntics règims tributaris peculiars previstos per a formes so-

cietàries concretes o empreses dedicades a una activitat determinada.

Més aviat els règims especials es limiten a concretar una sèrie de par-

ticularitats�més�o�menys�intenses�respecte�del�règim�general per a

alguns supòsits específics. La normativa general de l'impost, per això,

és d'aplicació supletòria respecte de la regulació de cada règim especial

(article 47.2 TRLIS).

Un dels objectius de la Llei 43/1995, de 27 de desembre, de l'impost sobre so-

cietats va ser posar un cert ordre a la dispersió normativa anterior i reunir en

un sol cos legal tots els règims especials de l'impost, la qual cosa va afavorir la

seguretat jurídica i un millor coneixement de les peculiaritats de cada règim,

amb els seus avantatges i els seus inconvenients. Malgrat això, s'han mantin-

gut en alguns casos règims particulars regulats en les seves lleis�específiques,

que també s'estudiaran en aquest mòdul didàctic. L'objectiu de regular tots els

règims especials en la Llei de l'impost no s'ha aconseguit plenament, ja que

els règims fiscals de les cooperatives, el de les entitats establertes a les Canà-

ries i el de les entitats�sense�finalitats�lucratives tenen les seves pròpies lleis

reguladores.

Altres règims especials han estat derogats al llarg del temps, entre els quals destaca el
règim especial de les denominades societats patrimonials, derogat a partir del 2007, que
era aplicable a les societats de mera tinença de béns o de cartera –en l'actualitat sotmeses
al règim general de l'IS– i que intentava apropar la tributació d'aquestes societats a la
tributació d'una persona física que tributa a tipus marginals elevats en l'IRPF.

Aquests règims especials responen a diferents raons i tenen orígens diver-

sos. En alguns casos, la finalitat del legislador és oferir el règim tributari que

s'adapta millor a l'estructura pròpia�de�l'entitat, com és el cas de les agrupaci-

ons d'interès econòmic o les unions temporals d'empreses. En altres supòsits,

el règim especial respon a les característiques�particulars�de�l'activitat que

duu a terme l'empresa, com és el cas del règim previst per a la mineria o la

Nota

En l'apartat "Abreviatures" tro-
bareu el significat de les sigles
i abreviatures utilitzades en
aquest mòdul didàctic.
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recerca o l'explotació d'hidrocarburs. També es preveuen alguns règims amb

una finalitat�antielusiva clara, l'exemple més clar de la qual potser és el de

transparència fiscal internacional. Finalment, no falten règims destinats a in-

centivar�activitats�determinades; en són un bon exemple els previstos per a

les entitats dedicades a l'arrendament d'habitatges o els incentius fiscals per a

les empreses de dimensió reduïda.

Molt variats són, d'altra banda, els elements tributaris afectats pels règims es-

pecials de l'IS, principalment en l'àmbit de la quantificació del deute tributari.

En uns casos, es produeix la imputació�de�bases�imposables als seus socis

o membres o, per contra, la consolidació en una única liquidació de bases

individuals. En d'altres, es recull un conjunt específic d'exempcions o fins i tot

s'impedeix l'aplicació d'algunes. També la tributació�diferida de certes rendes

es reconeix a algunes operacions societàries.

La base�imposable és objecte de regulació especial en força règims especials.

Apareixen fins i tot mecanismes de càlcul d'aquest element tributari que incor-

poren elements propis de l'estimació�objectiva. Les despeses deduïbles més

afectades per normes singulars diferents del règim general es refereixen a les

amortitzacions i les provisions. D'altra banda, hi ha alguns casos de reducci-

ons�específiques a la base imposable. Finalment, el mecanisme de compen-

sació de bases imposables negatives també es veu afectat en alguns règims.

En matèria de deute tributari, no són menyspreables els casos en els quals

determinades entitats o activitats es beneficien de tipus�de�gravamen més

reduïts (en algun cas fins i tot suporten un tipus incrementat). Finament, hi

ha supòsits que amplien les deduccions o bonificacions en la quota o bé les

redueixen.

Són destacables, també, finalment, les normes singulars en matèria

d'obligacions formals que presenten molts dels règims especials de l'impost.

Una vegada coneguts aquests règims, estareu en disposició de considerar si

una activitat econòmica determinada pot ser més atractiva en funció del seu

règim fiscal o si les consideracions tributàries poden fer aconsellable o desa-

consellable una forma juridicomercantil o operació concretes per a l'empresa.
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Objectius

A partir de l'estudi dels materials d'aquest mòdul didàctic, de l'ús i de l'aplicació

dels textos normatius i de la realització dels exercicis proposats, podeu acon-

seguir els objectius següents:

1. Identificar els diferents règims especials de l'impost sobre societats.

2. Conèixer les especialitats que cada règim implica respecte del règim gene-

ral de l'impost sobre societats.

3. Saber a quines raons i finalitats respon cadascun dels règims especials de

l'impost sobre societats i el seu origen.

4. Aplicar els avantatges fiscals i evitar els possibles inconvenients que alguns

d'aquests règims impliquen.

5. Relacionar el règim tributari especial amb el règim substantiu de determi-

nades entitats.
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1. Empreses de dimensió reduïda

El TRLIS recull un règim especial que concedeix determinats incentius�a�la

petita�i�mitja�empresa�(pime)1. El gaudi d'aquests beneficis, que comporten

bàsicament una reducció�impositiva�per�ajornament�temporal�de�la�renda

sotmesa�a�gravamen, depèn de l'import net de la xifra de negoci obtinguda

per l'empresa en el període impositiu immediat anterior, que ha de ser inferior

a 10 milions d'euros.

Segons disposa l'article 108.2 TRLIS:

"Quan l'entitat sigui de nova creació, l'import de la xifra de negoci es refereix al primer
període impositiu en el qual s'exerceixi efectivament, l'activitat. Si el període impositiu
immediat anterior ha tingut una durada inferior a l'any, o l'activitat s'ha dut a terme
durant un termini també inferior, l'import net de la xifra de negoci s'eleva a l'any."

Per la seva banda, l'apartat tercer d'aquest precepte disposa l'acumulació de la

xifra de negoci de totes les entitats que formen un grup de societats, a l'efecte

de determinar l'aplicació o no d'aquest règim especial.

(1)Articles 108 a 114 TRLIS.

Igualment, s'aplica aquest criteri quan una persona física per si sola o juntament amb
el cònjuge o altres persones físiques unides per vincles de parentiu en línia directa o
col·lateral, consanguínia o per afinitat, fins al segon grau inclusivament, es trobin en
relació amb altres entitats de les quals siguin sòcies en alguna de les situacions a què es
refereix l'article 42 del Codi de comerç, amb independència de la residència de les entitats
i de l'obligació de formular comptes anuals consolidats.

D'acord amb l'article 191 TRLSA, l'import de la xifra�de�negoci és format pel

següent:

1) L'import de les vendes i prestacions de serveis de l'activitat ordinària de

l'empresa

2) Els lliuraments de mercaderies o prestacions de serveis a canvi d'actius no

monetaris

3) Les subvencions atorgades en funció de les unitats venudes i que formin

part del preu de venda

Del resultat obtingut s'han de descomptar:

1) Les devolucions de vendes

2) Els ràpels sobre vendes o prestació de serveis

3) Els descomptes comercials

Règim especial

Aquest règim especial també
és aplicable a les persones fí-
siques que exerceixen una ac-
tivitat empresarial o professi-
onal, a excepció de les activi-
tats empresarials que determi-
nen els seus rendiments pel rè-
gim d'estimació objectiva. En
aquest cas, la renda o el bene-
fici tributen per l'IRPF en con-
cepte de rendiment d'activitats
econòmiques.
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En tot cas, aquestes entitats poden continuar gaudint d'aquest règim especial

durant els tres exercicis immediats següents a l'exercici en què se superi el

llindar de 10 milions d'euros, i aquesta mesura s'estén al supòsit en què aquest

límit se sobrepassi com a conseqüència d'una reestructuració empresarial.

El règim tributari especial de què gaudeixen les empreses de dimensió

reduïda es preveu en un conjunt de disposicions més favorables que

afecten les matèries següents: amortitzacions, provisions�per�a�insol-

vències, tipus�de�gravamen i deduccions�en�la�quota.

La major part d'incentius a les pimes es concentren en les deduccions per

amortització de l'immobilitzat. Les mesures disposades a favor d'aquestes em-

preses de dimensió reduïda són les següents:

1)�Llibertat�d'amortització�per� a� les� inversions� amb� creació� simultània

d'ocupació2

Són requisits per a l'aplicació d'aquesta disposició:

a) Que es faci la inversió�en�un�element�material�nou, això és, utilitzat per

primera vegada, i que aquest element destinat a l'activitat productiva "entri en

funcionament". La inversió pot consistir en l'adquisició a un altre subjecte o

en la construcció per la mateixa empresa d'aquest element material, i, fins i

tot, en el simple encàrrec mitjançant contracte d'execució d'obra, sempre que

la posada a disposició no es demori més de 12 mesos, o en l'exercici de l'opció

de compra com a efecte culminant d'un contracte d'arrendament financer.

b) Que, amb relació a la plantilla mitjana dels 12 mesos anteriors, es produeixi,

en els 24 mesos següents a l'inici del període impositiu que els béns entren

en funcionament, un augment�de�la�plantilla�mitjana�de�l'empresa. S'ha de

mantenir, a més, aquest increment de plantilla durant un període addicional

de 24 mesos. Si no es compleix aquest requisit d'increment de plantilla ni es

manté posteriorment, se n'ha de regularitzar posteriorment (ingrés de la quota

íntegra que correspondria a la quantitat deduïda a l'excés més els interessos

de demora corresponents).

c) Que la quantia�de�la�inversió�no�superi�la�xifra�que�resulti�de�multiplicar

120.000�euros�per�l'increment�de�plantilla�calculat�amb�dos�decimals.

Per al càlcul de la plantilla mitjana total de l'empresa i del seu increment, es prenen les
persones empleades, en els termes que disposi la legislació laboral, tenint en compte la
jornada contractada amb relació a la jornada completa.

(2)Article 109 TRLIS.
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L'aplicació de la llibertat d'amortització en aquests casos és incompatible�amb

altres�beneficis�fiscals previstos en el règim general de l'IS: la bonificació per

activitats exportadores i la deducció per reinversió de beneficis extraordinaris.

No obstant això, sí que és compatible amb aquest règim especial l'exempció per reinversió
únicament per la renda obtinguda per la diferència entre el valor de transmissió, i el valor
comptable de l'element transmès, una vegada corregida en l'import de la depreciació
monetària.

2)�Llibertat�d'amortització�per�a�inversions�de�valor�escàs3

Els elements de l'immobilitzat material nous el valor unitari dels quals no ex-

cedeixi 601,01�euros gaudeixen, així mateix, de llibertat d'amortització, fins

al límit màxim de 12.020,24 euros per període impositiu.

(3)Article 110 TRLIS.

3)�Amortització�accelerada�de�l'immobilitzat�material�i�immaterial�nou4

Els elements nous de l'immobilitzat material, i també els que pertanyen a

l'immobilitzat immaterial, es poden amortitzar�en�funció�del�coeficient�que

resulti�de�multiplicar�per�dos�el�percentatge�d'amortització�lineal�màxim

previst�en�les�taules�del�RIS. Per als casos en què no es prevegin percentatges

d'amortització en les taules, l'article 111.5 TRLIS disposa per als actius imma-

terials recollits en els apartats 4 i 6 dels articles 11 i 12, respectivament –fons

de comerç, marques, drets de traspàs i la resta d'elements d'immobilitzat im-

material que no tenen data certa d'extinció–, una amortització equivalent al

150% de l'amortització que resulti d'aplicar aquests apartats.

Igual que succeeix amb la regla de la llibertat d'amortització amb creació simultània
d'ocupació, també aquí la inversió pot consistir en l'adquisició a un altre subjecte o en
la construcció per la mateixa empresa d'aquest element material, i fins i tot en el simple
encàrrec mitjançant contracte d'execució d'obra, sempre que la posada a disposició no
es demori més de 12 mesos, o en l'exercici de l'opció de compra com a efecte culminant
d'un contracte d'arrendament financer.

(4)Article 111 TRLIS.

4)�Amortització�d'elements�patrimonials�objecte�de�reinversió5

Els elements de l'immobilitzat material en els quals es reinverteixi l'import

total obtingut en la transmissió onerosa d'altres elements de l'immobilitzat

material afectes a l'activitat es poden amortitzar�acceleradament�aplicant�al

preu�d'adquisició�el�coeficient�resultant�de�multiplicar�per�tres�el�coefici-

ent�d'amortització�lineal�màxim�previst�en�les�taules�oficials.

Cal tenir en compte que si es produeix una reinversió per un import superior o inferior
a l'obtingut en l'alienació, l'amortització accelerada s'ha d'aplicar només sobre l'import
d'aquesta transmissió que sigui objecte de reinversió.

(5)Article 113 TRLIS.
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Per a això és necessari que, amb independència que aquesta alienació produ-

eixi rendes positives o negatives (atès que la mesura no està condicionada a

la imputació comptable en el compte de pèrdues i guanys), la reinversió�es

realitzi�en�el�període�que�comprèn� l'any�anterior�a� l'alienació� i�els� tres

anys�posteriors.

La reinversió s'ha de realitzar en el termini comprès entre l'any anterior a la data de la
posada a disposició de l'element patrimonial transmès i els tres anys posteriors, o, excep-
cionalment, d'acord amb un pla especial de reinversió aprovat per l'Administració tribu-
tària a proposta del subjecte passiu. Quan s'hagin fet dues o més transmissions de valors
representatius de la participació al capital o en els fons propis de tota classe d'entitats en
el període impositiu, aquest termini es computa des de la finalització del període impo-
sitiu. En tot cas, la reinversió s'entén efectuada en la data en què es produeixi la posada
a disposició dels elements patrimonials en què es materialitzi.

Tractant-se d'elements patrimonials que siguin objecte dels contractes d'arrendament fi-
nancer als quals es refereix l'apartat 1 de la disposició addicional setena de la Llei 26/1988,
de 29 de juliol, sobre disciplina i intervenció de les entitats de crèdit, es considera realit-
zada la reinversió en la data en què es produeixi la posada a disposició de l'element patri-
monial objecte del contracte, per un import igual al seu valor al comptat. Els efectes de la
reinversió estan condicionats, amb caràcter resolutori, a l'exercici de l'opció de compra.

5)� Amortització� d'elements� patrimonials� adquirits�mitjançant� arrenda-

ment�financer�(lísing)6

(6)Article 115.6 TRLIS.

Les empreses de dimensió reduïda també es beneficien d'una amortitza-

ció accelerada en el cas d'elements patrimonials sotmesos als contractes

d'arrendament financer que compleixin els requisits de l'article 115 TRLIS.

Concretament, les quotes�de�recuperació�del�cost�del�bé�són�deduïbles�fins

al�límit�màxim�del�resultat�de�multiplicar�per�1,5�el�doble�del�coeficient�li-

neal�d'amortització�segons�les�taules. Aquesta regla implica una deducció de

tres vegades el coeficient oficial d'amortització previst en les taules del RIS; són

deduïbles els excessos en els períodes impositius següents, encara que sempre

dins del límit assenyalat.

Vegeu també

Podeu ampliar la informació
en el subapartat "Despeses de-
duïbles" del mòdul 2, i també
en el subapartat "Determinats
contractes d'arrendament fi-
nancer" d'aquest mòdul.

6)�Pèrdues�per�deteriorament�dels�crèdits�per�insolvència�de�deutors7

Sense perjudici de l'aplicació ordinària de les pèrdues per deteriorament dels

crèdits derivades de les possibles insolvències dels deutors prevista en l'article

12.2 TRLIS, es permet a les empreses de dimensió reduïda deduir�addicional-

ment�la�dotació�per�a�la�cobertura�del�risc�derivat�de�les�possibles�insol-

vències�fins�al�límit�de�l'1%�dels�possibles�deutors�existents�a�la�conclusió

del�període�impositiu. En aquest càlcul no s'inclouen els deutors que indi-

vidualment tenen cobert el risc d'insolvència (saldos de cobrament dubtós),

ni els deutors la dotació dels quals no és fiscalment deduïble, en els termes

disposats en l'article 12.2 TRLIS abans indicat.

En cas que l'empresa deixi de ser considerada de dimensió reduïda, el TRLIS preveu una
norma penalitzadora: el saldo de les dotacions individuals i ordinàries realitzades a partir
de llavors a l'empara de l'article 12.2 TRLIS no és deduïble fins que el superi l'import del
saldo de la provisió global efectuada anteriorment quan estava sotmesa al règim especial
(l'1% dels possibles deutors a la conclusió del període impositiu).

(7)Article 112 TRLIS

Vegeu també

El règim general de deducció
de les pèrdues per deteriora-
ció de valor dels elements pa-
trimonials es desenvolupa en
el subapartat "Despeses deduï-
bles" del mòdul 2.
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7)�Tipus�de�gravamen8

S'estableixen en aquest règim especial dos tipus de gravamen diferenciats: el

25% per als primers 300.000 euros de base imposable, i el 30% per a la base

imposable restant.

Cal destacar la mesura prevista en el segon paràgraf de l'article 114 TRLIS per

a evitar l'aplicació del tipus ordinari mitjançant la reducció de períodes impo-

sitius.

"Quan el període impositiu tingui una durada inferior a l'any, la part de la base imposable
que tributa al tipus del 25% és la resultant d'aplicar a 300.000 euros la proporció en què
estigui el nombre de dies del període impositiu entre 365 dies, o la base imposable del
període impositiu quan aquesta sigui inferior."

Article 114 TRLIS

(8)Article 114 TRLIS.

De manera transitòria9, en els períodes impositius iniciats els anys 2009,�2010,

2011�i�2012, les entitats amb un import net de la xifra de negoci inferior a

5 milions d'euros i amb una plantilla mitjana inferior a 25 empleats tributen

conformement a l'escala següent, excepte si d'acord amb el que preveu l'article

28 TRLIS hagin de tributar a un tipus diferent del general:

a) Per la part de base imposable compresa entre 0 i 300.000 euros, al tipus del

20%.

b) Per la part de base imposable restant, al tipus del 25%.

També en aquest cas, quan el període impositiu tingui una durada inferior a l'any, s'aplica
el que estableix l'últim paràgraf de l'article 114 TRLIS.

En qualsevol cas, l'aplicació d'aquesta escala reduïda està condicionada al fet

que durant els dotze mesos següents a l'inici de cadascun d'aquests períodes

impositius, la plantilla�mitjana de l'entitat no sigui inferior a la unitat i, a

més, tampoc no sigui inferior a la plantilla mitjana dels dotze mesos anteri-

ors a l'inici del primer període impositiu que comenci a partir de l'1 de ge-

ner del 2009. En cas d'incomplir-se aquesta condició, el subjecte passiu haurà

d'ingressar, juntament amb la quota del període impositiu en què tingui lloc

l'incompliment, l'import resultant d'aplicar el 5% a la base imposable d'aquest

primer període impositiu, a més dels interessos de demora.

Per a l'aplicació d'aquesta escala reduïda, a més, cal tenir en compte el següent:

1) Per al càlcul de la plantilla mitjana de l'entitat es consideren les persones empleades,
en els termes que disposi la legislació laboral, tenint en compte la jornada contractada
amb relació a la jornada completa. Es computa que la plantilla mitjana dels dotze mesos
anteriors a l'inici del primer període impositiu que comenci a partir de l'1 de gener del
2009 és zero quan l'entitat s'hagi constituït a partir d'aquesta data.

2) A l'efecte de determinar l'import net de la xifra de negoci, es té en consideració el que
estableix l'apartat 3 de l'article 108 TRLIS. Quan l'entitat sigui de creació nova, o algun
dels períodes impositius en els anys 2009, 2010, 2011 o 2012 hagi tingut una durada
inferior a l'any, o bé l'activitat s'hagi desenvolupat durant un termini també inferior,
l'import net de la xifra de negoci s'eleva a l'any.

(9)DA 12a. TLRIS.
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3) Quan l'entitat s'hagi constituït els anys 2009, 2010, 2011 o 2012 i la plantilla mit-
jana en els dotze mesos següents a l'inici del primer període impositiu sigui superior a
zero i inferior a la unitat, l'escala establerta en l'apartat 1 d'aquesta disposició addicio-
nal s'ha d'aplicar en el període impositiu de constitució de l'entitat, a condició que en
els dotze mesos posteriors a la conclusió d'aquest període impositiu la plantilla mitja-
na no sigui inferior a la unitat. Quan s'incompleixi aquesta condició, el subjecte pas-
siu haurà d'ingressar, juntament amb la quota del període impositiu en què tingui lloc
l'incompliment, l'import resultant d'aplicar el 5% a la base imposable d'aquest primer
període impositiu, a més dels interessos de demora.

4) Quan al subjecte passiu li sigui aplicable la modalitat de pagament fraccionat establerta
en l'apartat 3 de l'article 45 d'aquesta llei, l'escala a què es refereix l'apartat 1 anterior no
és aplicable en la quantificació dels pagaments fraccionats.

8)�Deducció�per�al�foment�de�les�noves�tecnologies�de�la�informació�i�de

la�comunicació10

El TRLIS preveia fins a l'any 2010 una deducció específica en la quota íntegra a

favor de les empreses de dimensió reduïda per al foment de les tecnologies de

la informació i de la comunicació. Aquesta deducció es concretava en el 15%

de les quantitats invertides, però amb efectes a partir de l'1 de gener de 2011

va quedar derogada, i va experimentar una reducció anual fins a la desaparició

completa (DA 10a. TRLIS).

(10)Article 36 TRLIS.

Vegeu també

Les deduccions en la quota ín-
tegra de l'IS s'expliquen en el
subapartat "Bonificacions i de-
duccions incentivadores" del
mòdul 2.

9)� Exoneració� de� les� obligacions� formals� de� mantenir� a� disposició� de

l'Administració�tributària�la�documentació�que�s'estableix�per�a�les�ope-

racions�vinculades11

Aquesta documentació no és exigible a les persones o entitats amb un import

net de la xifra de negoci en el període impositiu inferior a 10 milions d'euros,

sempre que el total de les operacions fetes en aquest període amb persones

o entitats vinculades no�superi�l'import�conjunt�de�100.000�euros de valor

de mercat.

No obstant això, s'hauran de documentar en tot cas les operacions fetes amb persones
o entitats vinculades que resideixin en un país o territori qualificat reglamentàriament
com a paradís fiscal, excepte que resideixin en un estat membre de la Unió Europea i
el subjecte passiu acrediti que les operacions responen a motius econòmics vàlids i que
aquestes persones o entitats facin activitats econòmiques.

Exemple

TRAVELDIS,�SA,�té�una�xifra�neta�de�negoci�l'any�x�de�7.000.000�d'euros�i�compra
el�mes�d'octubre�d'aquest�any�una�màquina�per�500.000�euros.�Durant�l'any�x�+�1,
aquesta�empresa�incrementa�la�plantilla�mitjana�en�3,64�persones�i�el�febrer�d'aquest
any�compra�22�armaris�d'oficina�a�un�preu�de�600�euros�cadascun.�El� juny�de�x
+�2�transmet�per�490.000�euros�la�màquina�adquirida�l'any�x.�El�novembre�de�x�+
2,�una�part�dels�diners�obtinguts�amb�aquesta�venda,�450.000�euros,�s'inverteix�en
l'adquisició�d'una�altra�màquina�similar.�El�coeficient�màxim�d'amortització�oficial
contingut�en�les�taules�de�les�dues�màquines�és�del�12%.

Al�final�de�l'exercici�de�l'any�x�+�2,�el�saldo�de�deutors�de�la�societat�ascendeix�a
150.000�euros,�25.000�euros�dels�quals�corresponen�a�un�deutor�declarat�en�situació
de�concurs.�A�més,�en�aquest�mateix�exercici�TRAVELDIS,�SA,�ha�deixat�de�complir
les�condicions�requerides�per�a�gaudir�del�règim�especial�d'empreses�de�dimensió
reduïda.�Al�final�de�l'any�x�+�3,�la�dotació�global�per�insolvència�de�deutors�prevista
en�l'article�112�TRLIS�ascendeix�a�5.000�euros,�mentre�que�la�dotació�individual�per
clients�de�cobrament�dubtós�de�l'article�12.2�TRLIS�disposades�per� l'empresa�han
estat:�1.000�euros�l'any�x�+�3,�2.000�euros�l'any�x�+�4�i�3.000�euros�l'any�x�+�5.

(11)Article 16.2 TRLIS.
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Finalment,�la�base�imposable�de�l'empresa�corresponent�als�exercicis�de�l'any�x�+
2,�x�+�3,�x�+�4�i�x�+�5�és,�respectivament,�de�100.000�euros,�220.000�euros,�340.000
euros�i�460.000�euros.

Llibertat�d'amortització�per�a�les�inversions�amb�creació�simultània�d'ocupació
Màquina comprada l'any x: 500.000 euros.
Límit llibertat d'amortització (article 109 TRLIS): 120.000 × 3,64 = 436.800 euros.
Amortització comptable: 500.000 × 12% = 60.000 euros.

Llibertat d'amortització: l'empresa pot amortitzar lliurement fins a un valor de 436.800
euros del total de 500.000 euros comptabilitzats per la màquina. Sobre aquest valor,
l'empresa pot aplicar el percentatge que vulgui. Si aquest percentatge és diferent del 12%,
es produeix un ajust fiscal positiu (si el percentatge és inferior al 12%) o negatiu (si és
superior).

Llibertat�d'amortització�per�a�inversions�de�valor�escàs
Preu unitari de l'armari d'oficina: 600 euros.
Límit llibertat d'amortització (article 110 TRLIS): 601,01 euros.
Límit màxim per període impositiu: 12.020,24 euros.
Preu global dels armaris d'oficina: 22 × 600 = 13.200 euros.

Llibertat d'amortització: l'empresa pot amortitzar lliurement fins a un valor de 12.020,24
euros del total de 13.200 euros comptabilitzats pels armaris d'oficina. Si l'amortització
fiscal és diferent de la comptable, escau, igual que en el supòsit anterior, un ajust fiscal
(positiu o negatiu).

Amortització�d'elements�patrimonials�objecte�de�reinversió
Límit màxim (import de l'alienació): 490.000 euros.
Inversió efectuada en l'adquisició (base de l'amortització): 450.000 euros.
Amortització comptable: 450.000 × 12% = 54.000 euros.
Import de l'amortització fiscal accelerada (article 113 TRLIS): 450.000 × (12% × 3) =
162.000 euros.
Ajust fiscal negatiu: 162.000 – 54.000 = 118.000 euros.

Provisió�per�insolvència�de�deutors

Exercici x + 2:

• Provisió per saldos de cobrament dubtós (article 12.2 TRLIS): 25.000 euros.
• Provisió per insolvència de deutors (article 112 TRLIS): (150.000 – 25.000) × 1% =

1.250 euros.

Exercici x + 3:

• Provisió per saldos de cobrament dubtós (articles 12.2 i 112.4 TRLIS): 1.000 euros,
no deduïbles perquè no cobreixen la dotació global per insolvència de deutors de
l'exercici de l'any x + 2: 5.000 euros. Resten per cobrir 4.000 euros (5.000 – 1.000).

Exercici x + 4:

• Provisió per saldos de cobrament dubtós (articles 12.2 i 112.4 TRLIS): 2.000 euros,
no deduïbles perquè no cobreixen la dotació global per insolvència de deutors de
l'exercici de l'any x + 2 no compensada el x + 3: 4.000 euros. Resten per cobrir 2.000
euros (4.000 – 2.000).

Exercici x + 5:

• Provisió per saldos de cobrament dubtós (articles 12.2 i 112.4 TRLIS): 3.000 euros,
dels quals només són deduïbles 1.000 euros. Amb els 3.000 euros de provisió per
saldos de cobrament dubtós de l'exercici de l'any x + 5 es compensen els 2.000 euros
que restaven per cobrir de la dotació global per insolvència de deutors de l'exercici
de l'any x + 2 no compensada ni l'any x + 3 ni el x + 4. La diferència de 1.000 euros
(3.000 – 2.000), per tant, sí que és deduïble en l'exercici de l'any x + 5.

Tipus�de�gravamen

Exercici x + 2:

• Base imposable gravada al tipus de gravamen del 25%: 100.000 × 25% = 25.000 euros.

• Base imposable gravada al tipus de gravamen del 30%: 0.
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• Quota íntegra: 25.000 + 0 = 25.000 euros.

Exercici x + 3:

• Base imposable gravada al tipus de gravamen del 25%: 220.000 × 25% = 55.000 euros.

• Base imposable gravada al tipus de gravamen del 30%: 0.

• Quota íntegra: 55.000 + 0 = 55.000 euros.

Exercici x + 4:

• Base imposable gravada al tipus de gravamen del 25%: 300.000 × 25% = 75.000 euros.

• Base imposable gravada al tipus de gravamen del 30%: (340.000 – 300.000) × 30%
= 12.000 euros.

• Quota íntegra: 75.000 + 12.000 = 87.000 euros.

Exercici x + 5:

• Base imposable gravada al tipus de gravamen del 25%: 300.000 × 25% = 75.000 euros.

• Base imposable gravada al tipus de gravamen del 30%: (460.000 – 300.000) × 30%
= 48.000 euros.

• Quota íntegra: 75.000 + 48.000 = 123.000 euros.
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2. Consolidació fiscal

Aquest règim, conegut anteriorment com règim dels grups de societats,

consisteix bàsicament a fer tributar totes les societats integrants del grup

com�si�fossin�una�única�entitat. Això s'aconsegueix sumant�les�bases

imposables�individuals de totes les societats del grup i, a continuació,

practicar determinades eliminacions�i�incorporacions de resultats per

operacions realitzades entre les societats del grup.

Aquest és un dels casos en què la legislació tributària s'ha avançat a la legislació mercantil,
ja que el règim de consolidació fiscal existeix abans que hi hagi hagut una regulació
genèrica mercantil als grups de societats.

Es tracta d'un règim opcional12 que es poden aplicar les societats que formin

un grup fiscal.

L'article 70 TRLIS detalla el procediment i els requisits perquè les societats del grup optin
per la consolidació fiscal. Al seu torn, els articles 80 i 81 TRLIS regulen, respectivament,
les causes de la pèrdua del règim de consolidació fiscal i els seus efectes.

(12)Article 64.1.TRLIS.

Formen un grup�fiscal13 el conjunt de societats anònimes, limitades i coman-

ditàries per accions, i també, amb determinats requisits, les entitats de crèdit

integrades en un sistema institucional de protecció a què es refereix la lletra

d) de l'apartat 3 de la Llei 13/1985, de 25 de maig, de coeficients d'inversió,

recursos propis i obligacions d'informació dels intermediaris financers, que si-

guin residents en territori espanyol, sempre que una societat dominant tingui

una participació, directa o indirecta, almenys, del 75% del capital social de

l'altra o altres societats, denominades societats dependents, o, almenys, del 70%

del capital social, si es tracta de societats les accions de les quals estiguin ad-

meses a negociació en un mercat regulat. Aquest últim percentatge també és

aplicable quan es tinguin participacions indirectes en altres societats sempre

que s'aconsegueixi aquest percentatge mitjançant societats dependents les ac-

cions de les quals estiguin admeses a negociació en un mercat regulat.

L'article 69 TRLIS disposa les regles que determinen el domini d'una societat sobre unes
altres per mitjà d'una participació�indirecta en aquestes últimes:

1) Quan una societat tingui en una altra societat almenys el 75% del capital social o,
almenys, el 70% del capital social, si es tracta de societats les accions de les quals estiguin
admeses a negociació en un mercat regulat i, al seu torn, aquesta segona estigui en la
mateixa situació respecte a una tercera, i així successivament, per a calcular la participa-
ció indirecta de la primera sobre les altres societats, s'han de multiplicar, respectivament,
els percentatges de participació al capital social, de manera que el resultat d'aquests pro-
ductes haurà de ser, almenys, el 75% o, almenys, el 70% del capital social, si es tracta de
societats les accions de les quals estiguin admeses a negociació en un mercat regulat, o bé
de societats participades, directament o indirectament, per aquestes últimes sempre que
per mitjà d'aquestes s'aconsegueixi aquest percentatge, perquè la societat indirectament
participada es pugui integrar i ho hagi de fer en el grup fiscal i, a més, caldrà que totes
les societats intermèdies integrin el grup fiscal.

(13)Article 67 TRLIS.
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2) Si en un grup fiscal coexisteixen relacions de participació, directa i indirecta, per a cal-
cular la participació total d'una societat en una altra, directament i indirectament con-
trolada per la primera, se sumen els percentatges de participació directa i indirecta. Per-
què la societat participada es pugui integrar i ho hagi de fer en el grup fiscal de societats,
aquesta suma haurà de ser, almenys, el 75% o, almenys, el 70% del capital social, si es
tracta de societats les accions de les quals estiguin admeses a negociació en un mercat
regulat, o bé de societats participades, directament o indirectament, per aquestes últimes,
sempre que per mitjà d'elles s'aconsegueixi aquest percentatge.

3) Si hi ha relacions de participació recíproca, circular o complexa, s'haurà de provar,
si escau, amb dades objectives la participació, almenys, del 75% del capital social o, al-
menys, del 70% del capital social, si es tracta de societats les accions de les quals estiguin
admeses a negociació en un mercat regulat, o bé de societats participades, directament o
indirectament, per aquestes últimes, sempre que per mitjà d'elles s'aconsegueixi aquest
percentatge.

Per a aplicar aquest règim especial, la societat�dominant ha de complir uns

requisits:

1) Ha de ser una societat anònima limitada, comanditària per accions o tenir

personalitat jurídica i estar subjecta a l'IS i no exempta.

2) Els establiments permanents d'entitats no residents situats en territori es-

panyol es poden considerar societats dominants respecte de les societats les

participacions de les quals hi estiguin afectes.

3) La participació mínima del 75% o del 70% l'ha de tenir el primer dia del

període impositiu en què sigui aplicable el règim de consolidació i s'ha de

mantenir durant tot el període impositiu.

4) La societat dominant no pot ser al seu torn dependent d'una altra societat

dominant resident en territori espanyol, ni pot estar sotmesa al règim especial

de les agrupacions d'interès econòmic ni d'unions temporals d'empreses ni al

de les societats patrimonials.

5) Si l'entitat dominant és un establiment permanent d'una entitat no resi-

dent, tampoc no pot ser dependent de cap altra entitat dominant resident en

territori espanyol i és necessari que l'entitat no resident resideixi en un país o

territori amb el qual Espanya tingui subscrit un conveni per a evitar la doble

imposició internacional que contingui clàusula d'intercanvi d'informació.

D'altra banda, mai�no�poden�formar�part�d'un�grup�fiscal:

1) Les entitats que estiguin exemptes d'aquest impost.

2) Les entitats que, al tancament del període impositiu, es trobin en situació

de concurs, o incurses en la situació patrimonial prevista en l'article 363.1.d

del Text refós de la llei de societats de capital, aprovat pel Reial decret legislatiu

1/2010, de 2 de juliol, tot i que no tinguin la forma de societats anònimes, tret

que abans de la conclusió de l'exercici en el qual s'aproven els comptes anuals

aquesta última situació hagi estat superada.
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3) Les societats dependents subjectes a un tipus de gravamen de l'IS diferent

del de la societat dominant.

4) Les societats dependents la participació de les quals s'aconsegueixi per mitjà

d'una altra societat que no reuneixi els requisits establerts per a formar part

del grup fiscal.

5) Les societats dependents l'exercici social de les quals, determinat per impe-

ratiu legal, no es pugui adaptar al de la societat dominant.

El subjecte�passiu és el grup fiscal, i el seu representant la societat dominant,

que queda subjecta al compliment de les obligacions tributàries materials –

bàsicament el pagament de l'IS corresponent al grup– i formals que deriven

d'aquest règim. Totes les societats del grup són�responsables�solidàries14 del

pagament del deute tributari, excloses les sancions.

(14)Articles 65, 66 i 82 TRLIS.

Com s'ha indicat anteriorment, la base�imposable15 del grup es forma sumant

les bases imposables individuals de les societats integrants del grup fiscal –

sense incloure-hi la compensació de les bases imposables negatives individu-

als–, les eliminacions i les incorporacions de les eliminacions practicades en

exercicis anteriors. Si la base imposable del grup resulta positiva, es pot com-

pensar amb les bases imposables negatives del grup fiscal i, en determinades

condicions, les bases imposables negatives individuals.

Les bases imposables negatives de qualsevol de les societats del grup fiscal que quedi
pendent de compensar en el moment d'integrar-se en el grup fiscal es poden compensar
a la base imposable del grup, amb el límit de la base imposable individual de la mateixa
societat. A l'efecte de la compensació de bases, han d'excloure de la base imposable els
dividends o participacions en beneficis que tenen la deducció del 100% per doble impo-
sició interna de dividends.

Això pot limitar les possibilitats de compensació si la societat que va obtenir bases im-
posables negatives abans de la seva incorporació al grup posteriorment obté bases impo-
sables positives i, al mateix temps, diverses societats del grup obtenen bases imposables
negatives.

(15)Articles 71 i 74 TRLIS.

El grup també pot aplicar l'exempció de l'article 21 TRLIS, sempre que el grup

compleixi els requisits establerts en aquest precepte16.

(16)Article 78.1 TRLIS.

Una vegada sumades les bases imposables individuals, s'han de fer les elimi-

nacions i les incorporacions que assenyala la llei.

Malgrat la seva consideració de despesa comptable com a fons de comerç de consolidació,
l'article 71.3 TRLIS no admet, com a partida fiscalment deduïble, la diferència positiva
entre el valor comptable de les participacions en el capital de les societats dependents
que tingui, directament o indirectament, la societat dominant, i la part proporcional que
aquests valors representen amb relació als fons propis d'aquestes societats dependents.

Les eliminacions i les
incorporacions

Aquestes eliminacions i aques-
tes incorporacions s'han de fer
conforme als criteris establerts
en el Reial decret 1159/2010,
de 17 de setembre, pel qual
s'aproven les normes per a la
formulació de comptes anuals
consolidats.
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S'hauran d'eliminar de la base imposable del grup els resultats per operacions

internes efectuades en el període impositiu, que són les realitzades entre soci-

etats del grup fiscal en els períodes impositius en què ambdues en formin part

i s'apliqui el règim de consolidació fiscal17.

Per imperatiu legal, no s'eliminen els dividends inclosos en les bases imposa-

bles individuals respecte dels quals no hagi estat procedent la deducció per

doble imposició interna de l'article 30.4 TRLIS, que tributen sense dret a de-

ducció per la societat perceptora.

Si els dividends intergrup tenen dret a aquesta deducció per doble imposició, amb inde-
pendència del temps de tinença del titular de la participació, aquests dividends són ob-
jecte d'eliminació i no estan sotmesos a retenció.

(17)Article 72 TRLIS.

Les eliminacions practicades18 s'incorporen a la base imposable del grup fiscal

quan es facin enfront de tercers aliens al grup.

També s'han d'incorporar els resultats intergrup eliminats quan una de les societats que
intervé en l'operació interna deixi de formar part del grup fiscal en la base imposable del
grup corresponent al període impositiu anterior a aquell en què es produeixi la separació
de la societat. Així mateix, també s'incorpora la correcció de valor de la participació de
les societats del grup fiscal que es va eliminar en el seu moment quan aquestes deixin
de formar part del grup fiscal i assumeixin el dret a la compensació de la base imposable
negativa corresponent a la pèrdua que va determinar la correcció de valor. D'aquesta
manera, es permet que la societat que deixa de ser del grup aprofiti la base imposable
negativa que no va poder ser aprofitada pel grup, i que es computi així la despesa fiscal
corresponent.

Per a adaptar la reinversió�de�beneficis� extraordinaris al règim actual de

deducció�per� reinversió d'aquests beneficis regulada en l'article 42 TRLIS,

l'article 75 TRLIS preveu que aquesta deducció no escau en el supòsit de trans-

missions fetes entre societats pertanyents al grup fiscal. No obstant això, la

deducció per reinversió sí que es pot practicar si es materialitza en un element

nou adquirit a una altra societat del grup.

(18)Article 76 TRLIS.

Finalment, cal tenir en compte la limitació en la�deduïbilitat�de�despeses�fi-

nanceres prevista en l'article 20 TRLIS. Tal com indicàvem en el mòdul ante-

rior dedicat al règim general de l'impost de societats, aquest precepte preveu

una limitació que consisteix a permetre deduir les despeses financeres netes

amb el límit del 30% del benefici operatiu de l'exercici, i, en tot cas, són de-

duïbles despeses financeres netes del període impositiu per import d'un milió

d'euros. Aquest límit afecta específicament les entitats que formen part d'un

grup segons l'article 42 del Codi de comerç. En el cas d'entitats que tributen

en règim de consolidació fiscal, el límit del 30% es refereix al grup fiscal. No

obstant això, en el moment de la integració d'una entitat en un grup fiscal

les despeses financeres netes pendents es dedueixen amb el límit del 30% del

benefici operatiu de l'entitat mateixa. I en el cas que alguna de les entitats que

integren el grup fiscal deixin de pertànyer a aquest o se'n produeixi l'extinció,

les despeses financeres netes pendents de deduir del grup fiscal tenen el mateix

tractament fiscal que correspon a les bases imposables negatives del grup fiscal

pendents de compensar, en els termes establerts en l'article 81 TRLIS, que re-

Vegeu també

Sobre la limitació en la deduï-
bilitat de despeses financeres,
podeu consultar el subapartat
"Limitació en la deduïbilitat de
despeses financeres" del mòdul
2.
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gula els efectes de la pèrdua del règim de consolidació fiscal i de l'extinció del

grup fiscal. S'afegeix finalment que les despeses financeres netes que no hagin

estat objecte de deducció, per superar el límit del 30% del benefici operatiu de

l'exercici, es poden deduir en els períodes impositius que concloguin en els 18

anys immediats i successius, juntament amb els del període impositiu corres-

ponent, i amb el mateix límit del 30%. S'estableix, a més, que en el cas que les

despeses financeres netes del període impositiu no assoleixin el límit del 30%

del benefici operatiu, la diferència entre el límit esmentat i les despeses finan-

ceres netes del període impositiu s'ha d'addicionar al límit, respecte de la de-

ducció de despeses financeres netes en els períodes impositius que concloguin

en els 5 anys immediats i successius, fins que es dedueixi aquesta diferència.

Tant el període�impositiu com el tipus�de�gravamen aplicable al grup fis-

cal són els que corresponen a la societat dominant19. Sobre la quota resultant

d'aplicar a la base imposable del grup el tipus de gravamen corresponent, es

poden aplicar les bonificacions, les deducció per a evitar la doble imposició i

les deduccions incentivadores de determinades activitats recollides en els capí-

tols II, III i IV del títol VI20.

(19)Articles 76 i 77 TRLIS.

(20)Article 78 TRLIS.

Exemple

La�societat�A,�SA,�és�la�societat�dominant�d'un�grup�format�a�més�per�les�societats
dependents�B�i�C.�En�l'exercici�X,�la�filial�B�li�va�distribuir�uns�dividends�per�import
de�10.000�euros,�única�renda�d'A,�i�B�va�determinar�una�base�imposable�de�50.000
euros.�A�més,�C�va�obtenir�una�base�imposable�negativa�de�2.000�euros.�En�l'exercici
anterior,�el�grup�va�determinar�una�base�imposable�negativa�de�20.000�euros.

Tributació�del�grup�fiscal

• Base imposable del grup: 10.000 + 50.000 – 2.000 = 58.000 euros.

• Eliminacions: 10.000 euros per dividends amb dret a deducció per doble imposició
de dividends.

• Base consolidada: 48.000.

• Compensació de bases imposables negatives del grup: 48.000 – 20.000 = 28.000 euros.

• Tipus de gravamen: 30%.

• Quota per ingressar: 8.400 euros.

Vegeu també

Quant a aquestes deduccions i
aquestes bonificacions, podeu
consultar els subapartats "De-
duccions per doble imposició"
i "Bonificacions i deduccions
incentivadores" del mòdul 2.

Per finalitzar amb l'explicació del règim de consolidació fiscal, hem

d'assenyalar les obligacions�d'informació que incumbeixen a la societat do-

minant del grup fiscal21, que haurà de formular, a efectes tributaris, el balanç

i el compte de pèrdues i guanys consolidats, i aplicar el mètode d'integració

global a totes les societats que integren el grup fiscal.

Els comptes anuals consolidats es refereixen a la mateixa data de tancament i

al mateix període que els comptes anuals de la societat dominant, de manera

que les societats dependents han de tancar l'exercici social en la data en què

ho faci la societat dominant.

(21)Article 79 TRLIS.
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A més, s'haurà d'aportar una altra informació�suplementària:

1) Les eliminacions practicades en períodes impositius anteriors pendents

d'incorporació.

2) Les eliminacions i les incorporacions practicades en el període impositiu

degudament justificades en la seva procedència i quantia.

3) Les diferències, degudament explicades, que hi pugui haver entre les elimi-

nacions i les incorporacions fetes per tal de determinar la base imposable del

grup fiscal i les fetes per tal d'elaborar el balanç i el compte de pèrdues i guanys

consolidats.

Cal tenir en compte, finalment, que la DT 13a. TRLIS recull algunes especiali-

tats en relació amb el règim de consolidació fiscal en la constitució de grups la

societat dominant dels quals sigui l'entitat central d'un sistema institucional

de protecció, en els termes de la Llei 13/1985, de 25 de maig, de coeficients

d'inversió, recursos propis i obligacions d'informació dels intermediaris finan-

cers, i també en el cas que el mecanisme utilitzat per les caixes d'estalvi sigui

l'exercici indirecte de l'activitat financera.
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3. Operacions de reestructuració empresarial

Amb aquesta denominació es fa referència al règim especial de les fusions, les

escissions, les aportacions d'actius, els bescanvis de valors i el canvi de domicili

social d'una societat europea o una societat cooperativa europea d'un estat

membre a un altre de la Unió Europea, recollit en el capítol VIII del títol VII

del TRLIS. Aquest règim respon a l'adaptació de l'IS espanyol de la Directiva

90/434/CEE del Consell, de 23 de juliol, actualment derogada i substituïda

per la Directiva 2009/133/CE del Consell, de 19 d'octubre, encara que no es

limita, com sí que fa la Directiva, a operacions d'aquest tipus entre societats

de diferents estats membres de la UE, sinó que també regula les operacions de

reestructuració empresarial entre persones físiques o jurídiques residents en

territori espanyol.

Aquest règim22 es basa en el�principi�de�neutralitat en aconseguir que

la realització d'aquestes operacions no tingui com a conseqüència el

gravamen de les rendes que es posin de manifest com a conseqüència

de la transmissió de béns. Aquestes rendes no s'integren en l'IS de les

entitats transmitents, ja que els béns transmesos es computen en la so-

cietat adquirent, a efectes fiscals, per l'import que tenien abans de fer la

transmissió amb independència del valor pel qual es comptabilitzin. La

seva tributació�efectiva�s'ajorna en el moment en què els béns s'alienin

a tercers subjectes aliens a aquestes operacions.

A aquestes operacions de reorganització empresarial també se'ls aplica el principi de neu-
tralitat amb relació a altres impostos, com són l'IRPF; exempció per l'ITPAJD, modalitat
operacions societàries; en l'IVA; en l'IIVTNU municipal i en l'IAE.

Aquest règim ha estat objecte de múltiples reformes legislatives justificades per

diversos motius, com, per exemple, restringir determinades operacions que

s'entenia que no s'havien de beneficiar del principi de neutralitat, adaptar la

normativa als criteris de la DGT, incorporar precisions tècniques i també per a

evitar possibles col·lisions amb el principi comunitari de no-discriminació en

cas que alguna de les entitats que hi intervé sigui resident en un estat membre

de la UE.

(22)Articles 83 a 96 TRLIS i articles
42 a 45 RIS.

Les operacions23 següents es beneficien d'aquest règim:

• Fusió, tant pròpia, amb l'aparició d'una nova entitat resultant de la trans-

missió en bloc dels patrimonis socials de les entitats per fusionar que

es dissolen sense liquidar-se, com impròpia, que no dóna com a resultat

l'aparició d'una nova entitat, ni la fusió per absorció.

(23)Les definicions d'aquestes ope-
racions, les trobareu en l'article 83
TRLIS.
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• Escissió, que inclou l'escissió total, l'escissió parcial de branca d'activitat i

l'escissió parcial en què el patrimoni segregat és compost per participacions

majoritàries al capital social d'altres entitats.

• Aportacions� no� dineràries� de� branca� d'activitat. S'entén per branca

d'activitat el conjunt capaç de funcionar pels seus propis mitjans.

• Bescanvi�de�valors, que permeti obtenir la majoria de drets de vot.

• Canvi�de�domicili�social d'una societat europea o una societat coopera-

tiva europea d'un estat membre a un altre de la Unió Europea.

La llei recull una altra operació, les aportacions�no�dineràries24, a la qual

ofereix la possibilitat d'acollir-se a aquest règim basat en la neutralitat fiscal

de l'operació, malgrat que no està emparada en la Directiva 2009/133/CE del

Consell, de 19 d'octubre.

Aquest règim també és aplicable a les transmissions d'actius i passius que es

facin en compliment del Reial decret llei 18/2012, d'11 de maig; en concret,

a les operacions per les quals els actius adjudicats o rebuts en paga de deutes

hagin de ser aportats per les entitats de crèdit a una societat anònima.

Finalment, en aplicació de l’article 3 de la Llei 8/2012, de 30 d’octubre, sobre

sanejament i venda dels actius immobiliaris del sector financer, el règim es-

pecial de les fusions, escissions, aportacions d’actius i bescanvi de valors s’ha

d’aplicar igualment a les operacions que tinguin per objecte els actius adjudi-

cats o rebuts en pagament de deutes relacionats amb el sòl per a promoció

immobiliària i amb les construccions o promocions immobiliàries, correspo-

nents a l’activitat a Espanya de les entitats de crèdit, tant existents el 31 de

desembre de 2011 com procedents del refinançament d’aquests en una data

posterior, i que en la data referida tinguin una classificació diferent de risc

normal, que han de ser aportats per les entitats de crèdit a una societat anò-

nima en els termes establerts en el capítol II de la Llei 8/2012. Igualment, s’ha

d’aplicar el règim fiscal a les operacions que tinguin per objecte els altres ac-

tius adjudicats o rebuts en pagament de deutes després del 31 de desembre de

2011, que també s’han d’aportar segons el que preveu aquesta llei.

(24)Article 94 TRLIS.

Com s'ha assenyalat a l'inici d'aquest epígraf, el tret que caracteritza aquest

règim és que no�s'integren�en�la�base� imposable les rendes�que�es�posin

de�manifest�com�a�conseqüència�de�les�transmissions�de�béns�i�drets resul-

tants de les operacions abans enumerades. És possible renunciar totalment o

parcialment al règim de neutralitat, la qual cosa comporta la integració en la

base imposable de les rendes derivades de la transmissió, en la transmitent,

dels elements patrimonials transmesos25.

(25)Apartat 2 de l'article 84 TRLIS.
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Aquestes transmissions les han de dur a terme:

• Entitats residents en territori espanyol i els béns i drets transmesos han

d'estar situats en aquest territori.

Quan l'entitat adquirent resideixi a l'estranger, només s'exclouen de la base imposable
les rendes derivades de la transmissió dels elements que quedin afectats a un establiment
permanent situat en territori espanyol.

D'altra banda, la transferència d'aquests elements fora del territori espanyol determina
la integració en la base imposable de l'establiment permanent, en el període impositiu
en què es produeixi, de la diferència entre el valor normal de mercat i el valor a què
es refereix l'article següent, minorat, si escau, en l'import de les amortitzacions i altres
correccions de valor reflectides comptablement que hagin estat fiscalment deduïbles.

• Entitats residents en territori espanyol que transmetin EP situats al territori

d'estats que no siguin membres de la UE a entitats també residents en

territori espanyol.

• Entitats no residents en territori espanyol que transmetin EP que hi esti-

guin situats.

Igual que en el primer supòsit, també aquí, quan l'entitat adquirent resideixi a l'estranger,
només s'exclouen de la base imposable les rendes derivades de la transmissió dels ele-
ments que quedin afectats a un establiment permanent situat en territori espanyol. I la
transferència d'aquests elements fora del territori espanyol determina la integració en la
base imposable de l'establiment permanent, en el període impositiu en què es produeixi,
de la diferència entre el valor normal de mercat i el valor a què es refereix l'article següent,
minorat, si escau, en l'import de les amortitzacions i altres correccions de valor reflectides
comptablement que hagin estat fiscalment deduïbles.

• Entitats residents en territori espanyol que transmetin EP situats al territo-

ri d'estats membres de la UE a entitats també residents en territori d'algun

estat membre i que revesteixi alguna de les formes enumerades en l'annex

I, part A, de la Directiva 2009/133/CE, de 19 d'octubre, i que estiguin sub-

jectes i no exemptes a algun dels tributs relacionats en la part B de l'annex

I de la Directiva.

En aquest últim cas, l'article 92 TRLIS estableix que la base imposable de les entitats
transmitents residents en territori espanyol s'incrementa en l'import de l'excés de les
rendes negatives sobre les positives imputades per l'establiment permanent, amb el límit
de la renda positiva derivada de la seva transmissió.

També s'ha apuntat a l'inici d'aquest epígraf que la no-inclusió de les rendes

derivades de la transmissió en la base imposable ha d'anar acompanyada del

manteniment,�a�efectes�fiscals,�dels�valors26 que els elements patrimonials

transmesos tenien en l'entitat transmitent abans de fer-se l'operació.

Aquesta regla general, no obstant això, no es manté en els supòsits següents:

• En cas que es produeixi una renúncia total o parcial al règim (article 84.2

TRLIS).

(26)Article 85 TRLIS.
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• En cas que no sigui aplicable el règim; llavors, es pren el valor convingut

per les parts amb el límit del valor normal de mercat (article 85.2 TRLIS).

• En cas que l'entitat adquirent tingui una participació, almenys, del 5%

en el capital de la transmitent; l'import de la diferència entre el preu

d'adquisició de la participació i el seu valor teòric és el que s'imputa als

béns i drets adquirits.

Pel que fa a la valoració�a�efectes� fiscals�de� les�accions�o�participacions

rebudes�per�l'aportació�d'una�branca�d'activitat27, és el valor comptable de

la unitat econòmica autònoma, corregit en l'import de les rendes que s'hagin

integrat, si escau, en la base imposable de la societat transmitent amb motiu

de l'operació.

(27)Article 86 TRLIS.

Respecte a les rendes que es posin de manifest en ocasió del bescanvi�de�va-

lors, s'estableix que no s'integren en la base imposable de l'aportant28. D'una

altra manera s'obtindrien rendes tant per aplicació de les disposicions de l'IRPF

sobre guanys patrimonials (article 33 LIRPF), com per aplicació de les normes

de l'article 15 TRLIS sobre permutes o aportacions no dineràries.

Aquesta absència d'integració requereix el compliment d'una sèrie de requisits:

• Que els socis que facin el bescanvi de valors resideixin en territori espanyol

o en el d'algun estat membre de la UE o en el de qualsevol altre estat,

sempre que, en aquest últim cas, els valors rebuts siguin representatius del

capital social d'una entitat resident a Espanya.

• Que l'entitat que adquireixi els valors sigui resident en territori espanyol

o estigui compresa en l'àmbit d'aplicació de la Directiva 2009/133/CE, de

19 d'octubre.

L'article 87 TRLIS recull, a més, la valoració que s'ha d'atorgar als valors canviats i els
casos en els quals no és aplicable la norma general de no-integració en la base imposable
de les rendes que es posin de manifest en ocasió del bescanvi de valors.

(28)De l'IRPF si és persona física o
de l'IS si és persona jurídica.

Vegeu també

Sobre permutes o aportacions
no dineràries, podeu llegir el
subapartat "Regles de valora-
ció" del mòdul 2.

Dins d'aquest règim es regulen les conseqüències�fiscals�que�l'entitat�trans-

mitent�i�l'adquirent�tinguin�participacions�en�el�capital�de�l'altra�entitat29.

El cas més habitual és que l'entitat adquirent participi en el capital de l'entitat

transmitent. A aquest efecte, la llei distingeix entre si la participació és signi-

ficativa, la qual cosa es fixa en una participació del 5% en el capital, com a

mínim, o si es tracta d'una participació inferior.

(29)Article 89 TRLIS.
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En el primer cas, si la participació és significativa, no s'integra en la base im-

posable de l'entitat adquirent la renda positiva derivada de l'anul·lació de la

participació, sempre que es correspongui amb reserves de l'entitat transmi-

tent, ni la renda negativa que es posi de manifest per la mateixa causa. Atès

que aquestes rendes no es graven en l'entitat adquirent, s'impedeix l'aplicació

de la deducció per a evitar la doble imposició interna de dividends, respecte

d'aquestes reserves.

En el segon cas, si la participació de l'adquirent en el capital de l'entitat

transmitent és inferior al 5%, l'anul·lació de la participació determina per a

l'adquirent una renda per l'import de la diferència entre el valor normal de

mercat dels elements patrimonials rebuts proporcionalment atribuïble a la par-

ticipació i el valor comptable d'aquesta. Els efectes són idèntics als previstos

per a una liquidació en l'article 15.6 TRLIS.

Per la seva banda, l'article 90 TRLIS regula les conseqüències fiscals per a les

entitats adquirents dels patrimonis�transmesos en virtut de les operacions

que es beneficien de l'aplicació del principi de neutralitat, i que es concreten

en la�subrogació�en�els�drets�i�obligacions�tributaris prèviament existents.

Per a això distingeix entre dues situacions:

• Successió a títol universal, en aquest cas es transmeten a l'entitat adquirent

els drets i les obligacions tributaris de l'entitat transmitent.

Això pot tenir conseqüències en la base imposable –possibilitat d'aplicar amortitzacions
accelerades, per exemple–, en les deduccions en la quota –es pot subrogar en les deduc-
cions incentivadores de determinades activitats pendents– o en matèria de pagaments
fraccionats.

• Successió que no sigui a títol universal, en aquest cas la subrogació es limita

als drets i les obligacions corresponents als béns i drets transmesos.

En matèria de subrogació, quant a la possibilitat de compensar�bases�impo-

sables�negatives, aquest precepte preveu certes limitacions a la regla�general

que bases imposables de l'entitat transmitent pendents de compensació poden

ser compensades per l'entitat adquirent en cas de successió universal. La raó

de ser d'aquestes limitacions és evitar que les bases imposables negatives es

computin dues vegades, en l'entitat transmitent i en l'adquirent.

Les limitacions es poden agrupar en dos supòsits:

Vegeu també

Sobre la deducció per a evitar
la doble imposició interna de
dividends, podeu llegir el sub-
apartat "Deduccions per doble
imposició" del mòdul 2.

1) En cas que l'entitat adquirent participi en el capital de l'entitat transmitent,

o bé ambdues siguin membres d'un mateix grup de societats, la base imposable

negativa susceptible de compensació es redueix en l'import de la diferència

positiva entre el valor de les aportacions dels socis, realitzades per qualsevol

títol, corresponents a aquesta participació o a les participacions que les entitats

Vegeu també

Respecte a la compensació
de bases imposables negati-
ves, podeu veure el subapartat
"Compensació de bases impo-
sables negatives" del mòdul 2.
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del grup tinguin sobre l'entitat transmitent, i el seu valor comptable. Aquesta

limitació té el mateix sentit que la prevista en l'apartat 2 de l'article 25 TRLIS,

que regula de manera general la compensació de bases imposables negatives.

2) Mai no són compensables les bases imposables negatives corresponents a

pèrdues de l'entitat transmitent que hagin motivat la depreciació de la parti-

cipació de l'entitat adquirent en el capital de l'entitat transmitent, o la depre-

ciació de la participació d'una altra entitat en aquesta última quan totes elles

formin part d'un grup de societats. Així s'evita un doble aprofitament, una

entitat amb la dotació de provisió deduïble i una altra amb la subrogació de

la base imposable negativa.

Atès que determinades operacions previstes en aquest règim donen lloc a

l'extinció de societats –concretament, en els supòsits de fusió i escissió total–,

l'article 91 TRLIS preveu que les rendes�realitzades�per�aquestes�societats�ex-

tingides�s'imputin d'acord amb el que preveuen les normes mercantils30.

(30)Article 235 TRLSA.

Amb la finalitat d'evitar la�doble�imposició que es pugui produir per aplica-

ció de les normes sobre valoració dels articles 86, 87.2 i 94 TRLIS, es recullen

disposicions específiques31.

Els sistemes per a eliminar la doble imposició són diferents en funció de la

manera�com�l'entitat�adquirent�va�comptabilitzar les operacions.

Així, si l'entitat adquirent va comptabilitzar els actius aportats pel valor fiscal

del subjecte aportant, els beneficis distribuïts amb càrrec a les rendes imputa-

bles als béns aportats donen dret a la deducció per a evitar la doble imposició

interna de dividends a què es refereix l'article 30.2 TRLIS –qualsevol que sigui

el percentatge de participació del soci i la seva antiguitat– i a què es refereix

l'article 30.5 TRLIS respecte de les rendes generades en la transmissió de la par-

ticipació, i també a l'exempció o a la deducció per a evitar la doble imposició

internacional de dividends, sigui quin sigui el grau de participació del soci.

En cas que la manera com l'entitat adquirent va comptabilitzar els actius apor-

tats no li hagués permès evitar la doble imposició –això es produeix quan es

comptabilitza l'actiu adquirit per un valor diferent del fiscal, que generalment

és superior–, l'entitat adquirent pot practicar en el moment de la seva extinció

els ajustos de signe contrari als que hagi practicat per aplicació de les regles de

valoració establertes en els articles 86, 87.2 i 94 TRLIS.

(31)Article 95 TRLIS.

Resta, finalment, analitzar les obligacions� comptables32 que comporten

l'aplicació d'aquest règim i la manera com s'estableix l'opció per�aquest�ma-

teix�règim.

(32)Articles 93 i 96 TRLIS; articles
42 a 45 RIS.
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Les obligacions�comptables recollides en l'article 93 TRLIS s'han d'emplenar

en la memòria anual que forma part dels comptes anuals de les entitats sot-

meses a la comptabilitat mercantil. Aquestes obligacions comptables incum-

beixen tant a l'entitat adquirent com als socis, persones jurídiques, que hagin

intervingut en les operacions. El seu incompliment es considera infracció tri-

butària greu.

L'article 45 RIS recull, al seu torn, obligacions d'informació de l'entitat adquirent en cas
que la seva participació en el capital de l'entitat transmitent sigui almenys d'un 5%.

Per la seva banda, l'article 96 TRLIS regula de manera detallada l'acord�pel

qual�s'opta�per�aquest�règim –distingint segons el tipus d'operació que durà

a terme– i l'obligació de�comunicar-lo�a�l'Administració�tributària, mentre

que els articles 42 a 44 RIS recullen els detalls d'aquesta obligació, el subjecte

que ha de fer la comunicació i el contingut que ha de tenir.

Un dels aspectes més polèmics recollits en aquest precepte33 és la possibili-

tat que aquest règim�no�sigui�aplicable si l'operació feta té com�a�objectiu

principal�el�frau�o�l'evasió�fiscal, i es detalla que això s'entendrà així "quan

l'operació no s'efectuï per motius econòmics vàlids, com ara la reestructuració

o la racionalització de les activitats de les entitats que participen en l'operació,

sinó amb la mera finalitat d'aconseguir un avantatge fiscal".

Aquesta possibilitat de denegar l'aplicació del règim es contenia en l'article

11 de la Directiva 90/434/CEE, de 23 de juliol, actualment substituït per

l'article 15 de la Directiva 2009/133/CE, de 29 d'octubre, i ha estat objecte

d'interpretació TJCE en la sentència de 17 de juliol de 1997, assumpte C-28/95

Leur-Bloem, el qual ha precisat que "el concepte de motius econòmics vàlids

és més ampli que la mera recerca d'un avantatge fiscal, com la compensació

horitzontal de pèrdues". No obstant això, aquest precepte continua resultant

molt difícil d'interpretar i precisar i ha provocat una discussió intensa sobre

el seu abast. En qualsevol cas, la càrrega de la prova sobre la falta d'un mo-

tiu econòmic vàlid per a l'operació de reestructuració empresarial correspon

a l'Administració.

En aquesta sentència, el TJCE va sostenir que les normes antifrau han de permetre la
comprovació que una operació determinada persegueix un objectiu de frau o evasió i que
les autoritats nacionals competents no es poden limitar a aplicar criteris generals prede-
terminats, sinó que han de procedir, cas per cas, a un examen global de l'operació. Va re-
cordar a més que, segons la seva pròpia reiterada jurisprudència, aquest examen ha de ser
susceptible de control jurisdiccional i va mantenir que les autoritats administratives han
d'aplicar aquestes normes antifrau de manera proporcional i mai de manera facultativa.

Encara que no sigui necessari, ja que segons l'LGT totes les consultes tributàries són vin-
culants, el mateix article 96.2 TRLIS preveu expressament la possibilitat de dirigir con-
sultes vinculants a l'Administració tributària sobre l'aplicació i el compliment d'aquest
requisit en operacions concretes.

(33)Article 96.2 TRLIS.
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4. Altres règims especials

4.1. Agrupacions d'interès econòmic i unions temporals

d'empreses

Les agrupacions�d'interès�econòmic�espanyoles� i� europees són regulades

en la Llei 12/1991, de 29 d'abril, d'agrupacions d'interès econòmic. Aquestes

agrupacions, que tenen personalitat jurídica pròpia i caràcter mercantil, tenen

com a finalitat facilitar l'activitat o millorar els resultats dels seus socis si actuen

agrupats i no aïlladament.

Per la seva banda, les unions�temporals�d'empreses (UTE) troben la seva re-

gulació en la Llei 18/1982, de 26 de maig, sobre règim fiscal d'agrupacions i

unions temporals d'empreses i de les societats de desenvolupament industri-

al. Aquestes unions manquen de personalitat jurídica pròpia i es creen per a

facilitar la col·laboració d'empresaris per cert temps i per a una finalitat con-

creta (desenvolupament o execució d'una obra, d'un servei o d'un subminis-

trament).

Bàsicament, el seu règim tributari és el conegut com a transparència�fis-

cal: en principi, aquestes entitats no tributen per l'IS però han d'imputar

les seves bases imposables als seus socis o membres, que al seu torn les

han d'incloure a les bases imposables dels seus impostos personals.

La raó d'aplicar el règim de transparència a aquestes entitats no és la mateixa

que justifica el règim comú de transparència, que no és una altra que evitar

elusions mitjançant la interposició de societats. En aquest cas, la transparèn-

cia respon a la finalitat d'aquestes entitats que no és obtenir lucre per a elles

mateixes, sinó facilitar�l'activitat�econòmica dels seus membres o permetre

una associació�temporal.

Origen del règim

El règim de l'agrupació euro-
pea d'interès econòmic tro-
ba l'origen en el Reglament
2137/1985, del Consell, de
25 de juliol, desenvolupat per
aquesta Llei 12/1991, de 29
d'abril.

Les agrupacions�d'interès�econòmic�espanyoles34 han d'imputar la seva base

imposable, ja sigui positiva o negativa, als seus�socis�residents a Espanya, i

també les deduccions i bonificacions i també les retencions i els ingressos a

compte a què tingui dret l'agrupació. A més, les despeses financeres netes que,

d'acord amb l'article 20 TRLIS, no hagin estat objecte de deducció en aquestes

entitats en el període impositiu, per superar el límit establert en aquest pre-

cepte, també s'han d'integrar als socis, sense que siguin deduïbles per l'entitat.

(34)Article 48 TRLIS.
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Els dividends i les participacions en beneficis que corresponguin a socis que hagin de
suportar la imputació de la base imposable i procedeixin de períodes impositius durant
els quals l'entitat es trobés en aquest règim no han de tributar per l'IS ni per l'IRPF. A més,
l'import d'aquests dividends o participacions en beneficis no s'ha d'integrar en el valor
d'adquisició de les participacions dels socis als quals hagin estat imputades, excepte quan
es tracti de socis que adquireixin les participacions amb posterioritat a la imputació, en
aquest cas es disminueix el seu valor d'adquisició en aquest import.

D'altra banda, en la transmissió de participacions al capital, fons propis o resultats
d'entitats acollides a aquest règim, el valor d'adquisició s'incrementa en l'import dels be-
neficis socials que, sense distribució efectiva, hagin estat imputats als socis com a ren-
des de les seves participacions en el període de temps comprès entre la seva adquisició
i transmissió.

Si l'agrupació té socis�no�residents és l'agrupació la que es veu sotmesa a l'IS

per la part de la seva base imposable que els correspongui, ja que en aquest

cas no s'hi ha de practicar cap imputació. Les entitats no residents que no

reben bases imposables imputades perceben, al contrari que els socis residents,

dividends i participacions en beneficis de l'agrupació i hauran de tributar per

aquests per l'IRNR o segons estableixi el CDI que els sigui aplicable.

Per la seva banda, les agrupacions�d'interès�econòmic�europees35 tributen

igual que les espanyoles amb les peculiaritats següents:

• No tributen per l'IS.

• Si l'entitat no és resident, els seus socis residents hauran d'integrar a la

seva base imposable la part corresponent als beneficis o a les pèrdues de

l'agrupació, i aplicar per a determinar-los les normes generals de l'IS.

• Els socis no residents, amb independència que l'agrupació europea sigui

al seu torn no resident o resident, queden subjectes a l'IRNR únicament si

l'activitat de l'agrupació es pot considerar com un establiment permanent

a Espanya.

En aquest últim cas, evidentment, els beneficis imputats als socis no residents en territori
espanyol que hagin estat sotmesos a tributació en virtut de normes de l'IRNR no estan
subjectes a tributació per raó de la seva distribució.

Exemple

Quatre� entitats� –una� no� resident� en� territori� espanyol,� sense� EP–� van� constituir
una�agrupació�d'interès� econòmic�per�prestar� serveis� auxiliars� a� la� seva�activitat
de�components�d'automòbils.�Cadascun�dels�socis�té�una�participació�del�25%�en
l'agrupació.

Els� beneficis,� una� vegada� deduïdes� les� despeses,� obtinguts� per� l'agrupació� en
l'exercici�x�han�estat�de�8.000.000�d'euros.

L'agrupació�ha�distribuït�dividends�entre�els�seus�socis�per�un�import�de�2.000.000
d'euros.

Tributació�de�l'agrupació�d'interès�econòmic

• Base imposable: 8.000.000 d'euros.

• Base imposable sotmesa a IS: 2.000.000 d'euros (no s'imputa al soci no resident).

• Tipus de gravamen: 30%.

(35)Article 49 TRLIS.
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• Quota: 600.000 euros.

Imputació�als�socis�residents

• Imputació de base imposable: 6.000.000 d'euros (2.000.000 d'euros a cadascun).
• Imputació de bases de la deducció: 13.500 euros (4.500 euros a cadascun).
• Els dividends no s'integren a la base imposable dels socis, no estan subjectes a reten-

ció, ni donen dret a deducció per doble imposició de dividends.

Tributació�del�soci�no�resident

• Tributa per l'IRNR en concepte de 500.000 euros de dividends percebuts.
• El tipus de gravamen aplicable és del 19% (article 25.1.f TRLIRNR).
• Quota: 95.000 euros, que coincideix amb la retenció practicada (article 31.2

TRLIRNR).

En cas que hi intervingui CDI amb l'Estat de residència d'aquest soci o hi sigui aplicable
un règim especial, caldrà fer això últim.

Les unions�temporals�d'empreses36 tributen igual que les agrupacions espa-

nyoles d'interès econòmic, amb la particularitat que si operen a l'estranger po-

dran gaudir d'exempció sobre les rendes obtingudes a l'estranger.

Les imputacions que han de fer aquestes entitats s'han d'efectuar als seus so-

cis o membres que tinguin els drets inherents a la seva condició el dia de

la conclusió del període impositiu de l'entitat, en la proporció que resulti de

l'escriptura de constitució o, si no n'hi ha, a parts iguals.

Per a això, les entitats han de complir una sèrie de requisits formals recollits en l'article
52 TRLIS i en l'article 46 RIS.

4.2. Entitats dedicades a l'arrendament d'habitatges

El règim especial per a aquestes entitats, que afecta tant l'IS com l'IVA, va ser

introduït pel títol II de la Llei 36/2003, d'11 de novembre, de mesures de refor-

ma econòmica, amb la intenció declarada d'"estimular el mercat immobiliari

d'habitatges en lloguer i donar resposta a la necessitat social de disposar d'un

parc d'habitatges en lloguer, avui molt limitat".

L'exposició de motius d'aquesta Llei 36/2003, d'11 de novembre, afegeix: "El règim es-
pecial beneficia els qui ofereixin en lloguer habitatges que, per les seves dimensions i
els seus preus de lloguer, vagin destinades als sectors de poder adquisitiu mitjà o baix,
i es concreta en una bonificació de la quota impositiva que resulti de l'aplicació del rè-
gim general. D'aquesta bonificació es beneficien els rendiments obtinguts en l'activitat
d'arrendament d'habitatges i els guanys derivats de la seva alienació, en determinades
condicions. La bonificació s'incrementa en el supòsit d'habitatges llogats que complei-
xen un paper social més important en els termes definits per la norma, supòsit que es
complementa amb la tributació de l'adquisició d'aquests habitatges al tipus superreduït
de l'impost sobre el valor afegit". Una qüestió diferent és que en la pràctica aquest règim
especial estigui realment aconseguint activar el mercat de l'habitatge de lloguer.

(36)Article 50 TRLIS.

Per a poder gaudir d'aquest règim37, les entitats han de tenir com a objecte

principal l'arrendament d'habitatges situats en territori espanyol, i aquesta

activitat és compatible amb altres activitats complementàries i amb la trans-

missió d'immobles passat un termini de manteniment obligatori de set anys.

(37)Article 53 TRLIS.
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Així mateix, és aplicable aquest règim si l'entitat arrenda, juntament amb

l'habitatge, trasters, dues places de garatge i mobiliari accessori, però no locals

de negoci.

Es tracta d'un règim opcional i incompatible amb la resta de règims especials

continguts en el TRLIS –excepte el de consolidació fiscal, el de transparència

fiscal internacional, el de fusions, escissions, aportacions d'actiu i bescanvi de

valors i el de determinats contractes d'arrendament financer– i amb la deduc-

ció per reinversió de beneficis extraordinaris.

Els requisits per a l'aplicació d'aquest règim es recullen en l'article 53 TRLIS:

• Que el nombre d'habitatges arrendats o oferts en arrendament sigui en tot

moment igual o superior a 10.

• Que la superfície construïda de cada habitatge no excedeixi els 135 metres

quadrats.

• Que els habitatges romanguin arrendats o oferts en arrendament durant

almenys set anys.

En el cas d'habitatges que figurin en el patrimoni de l'entitat abans del moment d'acollir-
se al règim, aquest termini es computa des de la data d'inici del període impositiu en què
es comuniqui l'opció pel règim, sempre que en aquesta data l'habitatge estigui arrendat.
En cas contrari, el termini comença a comptar des de la data en què van ser arrendats
per primera vegada per l'entitat que aplica aquest règim especial. I en el cas d'habitatges
adquirits o promoguts amb posterioritat per l'entitat, el termini s'inicia des de la data en
què van ser arrendats per primera vegada per aquesta entitat.

L'incompliment d'aquest requisit temporal implica, per a cada habitatge, la

pèrdua de la bonificació que hagi correspost. En aquest cas, juntament amb la

quota del període impositiu en el qual es va produir l'incompliment, s'haurà

d'ingressar l'import de les bonificacions aplicades en la totalitat dels períodes

impositius en els quals hagi resultat aplicable aquest règim especial, sense per-

judici dels interessos de demora, recàrrecs i sancions que, si escau, resultin

procedents.

• Que les activitats de promoció immobiliària i d'arrendament siguin objecte

de comptabilitat separada per a cada immoble adquirit o promogut, amb

el desglossament necessari per a conèixer la renda de cada habitatge, local

o finca registral independent.

• En cas que desenvolupin activitats complementàries de la principal

d'arrendament d'habitatges, que almenys el 55% de les rendes del període

impositiu, excloses les de la transmissió d'immobles una vegada transcor-

regut el termini mínim apuntat de set anys, tinguin dret a la bonificació

de l'article 54, és a dir, que procedeixin de l'activitat protegida en aquest

règim especial.

Vegeu també

Trobareu l'explicació d'aquesta
deducció per reinversió de be-
neficis extraordinaris en el sub-
apartat "Bonificacions i deduc-
cions incentivadores" del mò-
dul 2.
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Aquest règim especial comporta l'aplicació de bonificacions�en�la�quo-

ta38, que representen uns beneficis fiscals molt destacables.

La renda derivada de l'arrendament que cal bonificar es calcula per l'ingrés

íntegre obtingut per cada habitatge, minorat en les despeses directament rela-

cionades amb l'obtenció d'aquest ingrés i en la part de les despeses generals

que corresponguin proporcionalment a aquest ingrés.

La bonificació prevista és el 85% de la quota íntegra que correspon a les rendes

derivades de l'arrendament d'habitatges, percentatge que s'eleva fins al 90%

quan es tracta d'arrendament d'habitatges adaptats a discapacitats.

(38)Article 54 TRLIS.

A més, les distribucions de beneficis que percebin els socis d'aquestes entitats i

la transmissió de les seves participacions gaudeixen de la deducció per a evitar

la doble imposició de dividends de l'article 30.1 TRLIS.

L'opció per aquest règim especial s'ha de comunicar a l'Administració tributària i s'ha
d'aplicar en el període impositiu que finalitzi amb posterioritat a aquesta comunicació
i en els successius que concloguin abans que es comuniqui a l'Administració tributària
la renúncia al règim.

4.3. Societats i fons de capital de risc i societats de

desenvolupament industrial regional

L'objectiu d'aquests règims és incentivar l'aportació de recursos financers a

les empreses, assumint els riscos propis del soci. La Llei 25/2005, de 24 de

novembre, reguladora de les entitats de capital de risc i de les seves societats

gestores, recull el règim substantiu aplicable a aquestes entitats, l'activitat de

les quals consisteix a proporcionar recursos a mitjà i a llarg termini, però no de

manera il·limitada en el temps. Les societats�de�capital�de�risc són societats

anònimes, l'objecte social de les quals consisteix principalment a participar

temporalment en el capital d'empreses no financeres els valors de les quals no

cotitzin al primer mercat de la borsa de valors. Per la seva banda, els fons�de

capital�de�risc són patrimonis administrats per una societat gestora que té el

mateix objecte social que les societats de capital de risc.

Vegeu també

Trobareu l'explicació d'aquesta
deducció per a evitar la doble
imposició de dividends en el
subapartat "Deduccions per
doble imposició" del mòdul 2.

Les particularitats del seu règim especial39 consisteixen bàsicament en el se-

güent:

1) L'exempció�parcial de rendes derivades de la transmissió d'accions i parti-

cipacions en entitats que són pròpies del seu objecte social. En el cas de trac-

tar-se de societats de mera tinença de béns, s'exigeix addicionalment que els

immobles que representin el 85% del valor comptable total dels immobles de

l'entitat participada estiguin afectes, ininterrompudament durant el temps de

tinença dels valors, al desenvolupament d'una activitat econòmica, en els ter-

mes de la LIRPF, diferent de la financera o immobiliària.

(39)Article 55 TRLIS.
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El percentatge de l'exempció varia en funció del temps transcorregut des de

la seva adquisició fins a la seva transmissió. L'exempció és del 99% a partir

de l'inici del segon any fins al quinzè inclusivament, amb les circumstàncies

excepcionals que s'assenyalen en l'apartat 1 de l'article 55 TRLIS.

Excepcionalment es pot admetre una ampliació d'aquest últim termini fins al vintè any,
inclusivament, en els termes disposats reglamentàriament.

Aquesta exempció parcial no s'aplica si les rendes s'obtenen mitjançant

un paradís fiscal o mitjançant la transmissió a una entitat vinculada, tret

d'excepcions.

Concretament, l'exempció no resulta aplicable quan la persona o l'entitat adquirent dels
valors estiguin vinculades amb l'entitat de capital de risc o amb els seus socis o partícips,
o quan es tracti d'un resident en un país o territori qualificat reglamentàriament com a
paradís fiscal, tret que l'adquirent sigui alguna de les persones o entitats següents:

a) La mateixa entitat participada.

b) Algun dels socis o administradors de l'entitat participada, i no estigui, o hagi estat,
vinculat en els termes de l'article 16 d'aquesta llei, amb l'entitat de capital de risc per
causa diferent de la que deriva de la seva vinculació amb l'entitat participada.

c) Una altra entitat de capital de risc.

L'exempció tampoc no resulta aplicable a la renda generada per la transmissió dels valors
que hagin estat adquirits, directament o indirectament, per l'entitat de capital de risc a
una persona o entitat que hi estigui vinculada o que estigui vinculada amb els seus socis o
partícips, sempre que amb anterioritat a aquesta adquisició hi hagi una vinculació entre
els socis o partícips de l'entitat i l'empresa participada.

2) Aplicació de� la� deducció� per� doble� imposició� de� dividends o de

l'exempció prevista�en�l'article�21.1�TRLIS, independentment del percentat-

ge de participació en els fons propis de l'entitat i del període de tinença de la

participació.

Els socis o partícips de les entitats de capital de risc també gaudeixen de la

deducció regulada en l'article 30.5 TRLIS sobre les rendes positives posades de

manifest en la transmissió o el reemborsament d'accions o participacions re-

presentatives dels fons propis d'aquestes entitats. Si els socis o partícips no són

residents al territori espanyol40, aquestes rendes no es consideren obtingudes

a Espanya i, per tant, no queden subjectes a l'IRNR.

(40)Article 55.4 TRLIS.
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Exemple

PIMCO,�SA,�està�participada�en�un�25%�per�una�entitat�de�capital�de�risc,�participació
que�va�adquirir�per�un�import�de�30.000�euros,�coincident�amb�la�subscripció.

Quatre�anys�després,�l'entitat�de�capital�de�risc�transmet�la�seva�participació�a�una
altra�entitat�per�un�import�de�40.000�euros.�En�aquest�moment,�els�fons�propis�de
PIMCO,�SA,�són�160.000�euros,�dels�quals�120.000�corresponen�al�capital� social� i
40.000�a�reserves.

Tributació�de�l'entitat�de�capital�de�risc

1) Opció 1

• Renda per la transmissió de la participació: 10.000 euros.
• Exempció del 99%: (10.000 – 9.900) = 100 euros.
• Tipus de gravamen: 30%.
• Quota corresponent a la renda derivada de la transmissió: 30 euros.

2) Opció 2

• Una altra opció seria aplicar-se la deducció per doble imposició interna de l'article
30.5 TRLIS, la qual cosa li permetria deduir-se de la seva quota la part corresponent
als 10.000 euros de renda procedents de la transmissió de la seva participació.

A les societats�de�desenvolupament�industrial�regional41 definides en la Llei

18/1982, de 26 de maig, sobre règim fiscal d'agrupacions i unions temporals

d'empreses i de les societats de desenvolupament industrial, se'ls aplica el rè-

gim d'exempcions parcials i deduccions per doble imposició de dividends que

s'apliquen a les entitats de capital de risc.

4.4. Institucions d'inversió col·lectiva

La Llei�35/2003,�de�4�de�novembre, reguladora de les institucions d'inversió

col·lectiva, configura aquestes entitats com les que, sigui quin sigui el seu

objecte, captin públicament fons, béns o drets del públic per a gestionar-los

col·lectivament mitjançant la seva inversió en actius financers o d'una altra

naturalesa. En qualsevol cas, el rendiment de l'inversor producte d'aquesta

gestió s'ha d'establir sempre en funció dels resultats col·lectius.

Mai no es consideren institucions d'inversió col·lectiva els bancs, les caixes d'estalvi, les
cooperatives de crèdit, les entitats de finançament, d'assegurances i altres entitats finan-
ceres subjectes a una regulació especial.

En funció dels actius en els quals inverteixen els recursos captats, les institu-

cions d'inversió col·lectiva poden ser de caràcter financer o no financer. Són

de caràcter financer les SIM, els FIM i els FIAMM. Tenen caràcter no�financer,

entre d'altres, les societats d'inversió immobiliària, els fons d'inversió immo-

biliària i els fons de titulació hipotecària.

L'article 57 TRLIS sotmet al règim especial de les institucions d'inversió

col·lectiva totes les entitats que no estiguin sotmeses al tipus general de l'IS.

Estan sotmeses�al�tipus�gravamen�de�l'1% i, per tant, a aquest règim especi-

(41)Article 56 TRLIS.
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al, les societats d'inversió de capital variable, els fons d'inversió de caràcter fi-

nancer, les societats d'inversió immobiliària i els fons d'inversió immobiliària,

sempre que compleixin les condicions establertes en la normativa de l'IS.

D'acord amb les lletres a, b i c de l'article 28.5 TRLIS, tributen al tipus de l'1%:

a) Les societats�d'inversió�de�capital�variable regulades per la llei 35/2003, de 4 de
novembre, d'institucions d'inversió col·lectiva, sempre que el nombre d'accionistes re-
querit sigui, com a mínim, el previst en l'article 9.4. Segons aquest precepte, el nombre
d'accionistes de les societats d'inversió no pot ser inferior a 100, encara que reglamentà-
riament es pot disposar un llindar diferent, segons els diferents tipus d'actius en els quals
la societat materialitzi les seves inversions, la naturalesa dels accionistes o la liquiditat
de la societat. Així mateix, reglamentàriament es poden establir requisits addicionals de
distribució del capital social entre els accionistes.

b) Els fons�d'inversió�de�caràcter�financer previstos en aquesta llei, sempre que el nom-
bre de partícips requerit sigui, com a mínim, el previst en l'article 5.4. També en aquest
supòsit, el nombre de partícips en un fons d'inversió no pot ser inferior a 100, reglamen-
tàriament es pot disposar un llindar diferent, segons els diferents tipus d'actius en els
quals la IIC materialitzi les seves inversions, la naturalesa dels partícips o la liquiditat
del fons, i es poden establir requisits addicionals de distribució del patrimoni entre els
partícips.

c) Les societats�d'inversió�immobiliària i els fons�d'inversió�immobiliària regulats en
aquesta llei, sempre que el nombre d'accionistes o partícips requerit sigui, com a mínim,
de 100, i que, amb el caràcter d'institucions d'inversió col·lectiva no financeres, tinguin
per objecte exclusiu la inversió en qualsevol tipus d'immoble de naturalesa urbana per al
seu arrendament. L'aplicació dels tipus de gravamen previstos en aquest apartat reque-
reix que els béns immobles que integrin l'actiu de les institucions d'inversió col·lectiva
no s'alienin fins que no hagin transcorregut almenys tres anys des de la seva adquisició,
tret que, amb caràcter excepcional, hi intervingui l'autorització expressa de la Comissió
Nacional del Mercat de Valors. La transmissió d'aquests immobles abans del transcurs
del període mínim a què es refereix aquesta lletra c determina que la renda derivada
d'aquesta transmissió tributi al tipus general de gravamen de l'impost. A més, l'entitat
està obligada a ingressar, juntament amb la quota del període impositiu corresponent al
període en el qual es va transmetre el bé, els imports resultants d'aplicar a les rendes cor-
responents a l'immoble en cadascun dels períodes impositius anteriors en els quals hagi
resultat aplicable el règim previst en aquest apartat, la diferència entre el tipus general
de gravamen vigent en cada període i el tipus de l'1%, sense perjudici dels interessos de
demora, recàrrecs i sancions que, si escau, resultin procedents. El que estableix aquest
apartat, finalment, està condicionat al fet que els estatuts de l'entitat prevegin la no-dis-
tribució de dividends.

Aquest règim especial consisteix bàsicament que aquestes entitats no

tenen�dret�a�practicar�cap�deducció en la quota, ni�a�l'exempció de

rendes a la base imposable per a evitar la doble imposició internacional.

En el cas concret de les cooperatives de crèdit, de manera transitòria, durant els

exercicis 2012 a 2015, la DT 2a. de la Llei 8/2012, de 30 d’octubre, sobre sane-

jament i venda dels actius immobiliaris del sector financer, preveu una reduc-

ció a la base imposable que es correspon amb la retribució de les aportacions

dels seus socis amb càrrec a l’excés del fons de reserva obligatori que s’hagi ge-

nerat amb dotacions que superin l’obligació prevista en la Llei 13/1989, de 26

de maig, de cooperatives de crèdit. S’ha de tenir en compte, però, que aques-

ta retribució no pot situar l’entitat en un incompliment de la normativa de

recursos propis aplicable i requereix, en tot cas, autorització prèvia del Banc

d’Espanya.
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En les altres coses queden sotmeses al règim general de l'impost amb l'expressa

concreció que sí que poden obtenir la devolució, si escau, dels pagaments frac-

cionats i de les retencions i ingressos a compte suportats.

El TRLIS regula, així mateix, en els articles 58 a 60 la tributació�dels�socis�o

partícips d'aquestes entitats.

Pel que fa als socis o partícips residents o no residents que obtinguin les seves

rendes mitjançant establiment permanent en territori espanyol, integren a la

base imposable de l'impost que els sigui aplicable la renda, positiva o negati-

va, derivada de la transmissió de les accions o participacions o del reemborsa-

ment de les últimes i, a més, els beneficis que distribueixin aquestes entitats

d'inversió col·lectiva no donen dret a aquests socis o partícips a deducció per

doble imposició.

En el cas de subjectes passius de l'IS o de l'IRNR amb establiment permanent

en territori espanyol, que siguin socis o partícips en institucions�d'inversió

col·lectiva�constituïdes�a�paradisos�fiscals, estan sotmesos a un règim sem-

blant a la transparència fiscal. Hauran d'integrar en la base imposable la dife-

rència positiva entre el valor liquidatiu de la participació en el dia del tanca-

ment del període impositiu i el seu valor d'adquisició –excepte prova en con-

tra, es presumeix, que aquesta diferència és el 15% del valor d'adquisició de

l'acció o participació. En correspondència amb aquesta imputació de rendes,

en canvi, els beneficis distribuïts per aquestes entitats no s'integren en la ba-

se imposable i minoren el valor d'adquisició de la participació. Evidentment,

aquests beneficis no donen dret a deducció per doble imposició.

Com a regla específica, s’ha de tenir en compte que l’article 15.4 TRLIS es-

tableix que, en el cas de les societats d’inversió de capital variable (SICAV),

l’import obtingut tant en les reduccions de capital com en les distribucions de

la prima d’emissió s’ha d’integrar a la base imposable del soci sense dret a cap

deducció a la quota íntegra, i que aquesta mesura és aplicable no solament als

contribuents de l’IRPF i l’IS que siguin accionistes de SICAV espanyoles, sinó

també als qui ho siguin d’entitats equivalents fora de les nostres fronteres.
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Exemple

PILETA,�SA,�és�accionista�d'una�SIMCAV,�en�la�qual�té�una�participació�del�0,5%.�En
el�balanç�de�PILETA,�SA,�figura�l'import�de�la�inversió�de�100.000�euros,�import�de
la�subscripció.

La�SIMCAV�té�invertit�el�seu�capital�en�diferents�entitats,�les�quals,�després�de�satis-
fer�l'IS�per�les�rendes�obtingudes,�distribueixen�a�la�SIMCAV�uns�dividends�per�un
import�de�200.000�euros,�que,�al�seu�torn,�distribueix�entre�els�seus�accionistes.

Tributació�de�la�SIMCAV

• Base imposable: 200.000 euros.
• Tipus de gravamen: 1%.
• Quota: 2.000 euros.
• Si els dividends han tingut retenció, es dedueixen de la quota, i si aquesta dóna ne-

gativa, s'haurà de procedir a la devolució de l'excés.

Tributació�de�PILETA,�SA

• Renda per dividends (200.000 × 0,5%): 1.000 euros que cal integrar en la seva base
imposable.

• No pot aplicar la deducció per doble imposició de dividends.
• Pot deduir de la seva quota l'import de les retencions practicades sobre els dividends

(19%): 190 euros.

4.5. Mineria

Aquest és un règim aplicable a les entitats que fan activitats d'exploració, in-

vestigació i explotació o benefici de jaciments minerals o altres recursos geo-

lògics42, en raó de les peculiaritats que presenten aquestes activitats.

Les característiques bàsiques d'aquest règim són la llibertat

d'amortització i la deduïbilitat�del�factor�esgotament.

(42)Articles 97 a 101 i DT 2a. TRLIS.

Les entitats mineres43 gaudeixen de llibertat�d'amortització amb relació a les

seves inversions en actius miners i a les quantitats abonades en concepte de

cànon de superfície durant 10 anys, comptadors a partir del començament del

primer període impositiu en la base imposable del qual s'integri el resultat de

l'explotació.

El TRLIS recull dues�modalitats respecte de la reducció de la base imposable

en les dotacions al factor�esgotament.

Poden gaudir de la primera�modalitat les entitats mineres que duguin a terme

l'aprofitament dels recursos assenyalats en l'apartat 1 de l'article 98 TRLIS. En

aquest cas, la reducció no pot excedir el 30% de la base imposable corresponent

als aprofitaments dels recursos miners que permeten aquesta reducció.

La segona�modalitat correspon a les entitats que duguin a terme els aprofita-

ments d'una o diverses matèries primeres minerals declarades prioritàries en

el Pla nacional de proveïment. Aquestes entitats poden optar que el factor

d'esgotament referent a aquests recursos sigui de fins al 15% del valor dels mi-

nerals venuts, i es consideren també com a tals els consumits per les mateixes

(43)El concepte d'activitat minera es
recull en la Llei 22/1973, de 21 de
juliol, de mines i la Llei 54/1980,
de 5 de novembre, de modificació
de la llei de mines.

Vegeu també

Sobre la llibertat
d'amortització, podeu veure
el subapartat "Despeses deduï-
bles" del mòdul 2.
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empreses per al tractament o per a la transformació posteriors. La dotació per

al factor d'esgotament, en aquest cas, no pot ser superior a la part de base im-

posable corresponent al tractament, a la transformació, a la comercialització i

a la venda de les substàncies obtingudes dels aprofitaments assenyalats i dels

productes que incorporin aquestes substàncies i altres que se'n derivin.

Les matèries primeres minerals es qualifiquen com a prioritàries per a períodes determi-
nats de temps per mitjà de reials decrets. El Reial decret 647/2002, de 5 de juliol, declara
les matèries primeres minerals i activitats que hi estan relacionades, qualificades com a
prioritàries a efectes del que preveu.

Les quantitats que redueixen la base imposable en concepte de factor esgota-

ment hauran�de�ser�invertides�posteriorment44 en les despeses, els treballs

i les immobilitzacions directament relacionats amb activitats mineres concre-

tes.

La inversió s'ha d'efectuar en:

a) Exploració i investigació de nous jaciments minerals i altres recursos geològics.

b) Investigació que permeti millorar la recuperació o la qualitat dels productes obtinguts.

c) Subscripció o adquisició de valors representatius del capital social d'empreses dedicades
exclusivament a les activitats referides en els paràgrafs a, b i d d'aquest article, i també a
l'explotació de jaciments minerals i altres recursos geològics classificats en la secció c de
l'article 3 de la Llei 22/1973, de 21 de juliol, de mines, i en la secció d, creada per la Llei
54/1980, de 5 de novembre, que modifica la llei de mines, quant a minerals radioactius,
recursos geotèrmics, roques bituminoses i qualssevol altres jaciments minerals o recursos
geològics d'interès energètic que el Govern acordi incloure en aquesta secció, sempre
que, en ambdós casos, els valors es mantinguin ininterrompudament en el patrimoni de
l'entitat per un termini de 10 anys.

En cas que les empreses les accions o participacions de les quals es van subscriure amb
posterioritat a la subscripció fessin activitats diferents d'aquestes, el subjecte passiu hau-
rà de fer la liquidació a què es refereix l'article 101.1 TRLIS, o bé, reinvertir l'import cor-
responent a aquella subscripció, en altres inversions que compleixin els requisits. Si la
nova reinversió es fes en valors dels esmentats en el primer paràgraf, aquests s'hauran de
mantenir durant el període que quedi per a completar el termini dels 10 anys.

d) Investigació que permeti obtenir un coneixement millor de la reserva del jaciment
en explotació.

e) Laboratoris i equips de recerca aplicables a les activitats mineres de l'empresa.

f) Actuacions compreses en els plans de restauració previstos en el Reial decret 975/2009,
de 12 de juny, sobre gestió dels residus de les indústries extractives i de protecció i reha-
bilitació de l'espai afectat per activitats mineres.

(44)Article 99 TRLIS.

La llei, a més, obliga al compliment d'uns determinats requisits�perquè� la

dotació�al�factor�esgotament�redueixi�la�base�imposable45:

1) L'import de la dotació en cada període impositiu s'haurà d'invertir en el

termini de 10 anys, comptats a partir de la seva conclusió. La inversió s'entén

efectuada quan s'hagin realitzat les despeses o els treballs en què s'ha de con-

cretar la inversió o s'hagi rebut l'immobilitzat. En el cas d'incomplir-se�aquest

requisit per incompliment del termini de 10 anys o per inversió inadequa-

da, s'integra en la base imposable del període impositiu conclòs a l'expiració

d'aquest termini o de l'exercici en el qual s'hagi fet la disposició inadequada,

(45)Articles 100 i 101 TRLIS.
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i s'han de liquidar els interessos de demora corresponents que es reporten des

del dia en què finalitzi el període de pagament voluntari del deute correspo-

nent al període impositiu en què es va fer la correlativa reducció.

2) Els comptes de reserves de l'entitat minera s'hauran d'incrementar en cada

període impositiu en l'import que va reduir la base imposable en aquest con-

cepte. Només es pot disposar lliurement d'aquestes reserves en la mesura en

què es vagin amortitzant les inversions, o una vegada transcorreguts 10 anys

des que es van subscriure les accions o participacions corresponents finança-

des amb aquests fons.

3) El subjecte passiu haurà de recollir en la memòria dels 10 exercicis següents

a aquell en el qual es va fer la reducció corresponent de l'import, les inversi-

ons realitzades amb càrrec a aquesta i les amortitzacions realitzades, i també

qualsevol disminució que hi hagi hagut en els comptes de reserves que es van

incrementar com a conseqüència del que preveu l'apartat anterior i la seva

destinació. Aquests fets poden ser objecte de comprovació durant aquest ma-

teix període.

D'altra banda, en el cas de liquidació�de�l'entitat, l'import pendent d'aplicació

del factor d'esgotament s'integra en la base imposable en la mateixa forma i

amb els mateixos efectes previstos si s'incompleix el requisit relatiu al termini

i a la modalitat de la inversió de l'import de la dotació. El mateix és aplicable

en els casos de cessió�o�alienació total o parcial de l'explotació minera i en els

de fusió�o�transformació d'entitats, tret que l'entitat resultant, continuadora

de l'activitat minera, assumeixi el compliment dels requisits necessaris per a

consolidar el benefici gaudit per l'entitat transmitent o transformada, en els

mateixos termes en què figurava en l'entitat anterior.

A més, aquestes inversions no es poden acollir a les deduccions incentivadores

de determinades activitats recollides en el TIRLIS.

4.6. Investigació i explotació d'hidrocarburs

En aquest cas, el règim especial46 s'aplica a societats l'objecte social exclu-

siu de les quals sigui l'exploració, la investigació i l'explotació de jaciments i

d'emmagatzematges subterranis d'hidrocarburs naturals, líquids o gasosos, i és

molt similar, quant a contingut i a raó de ser, al règim especial aplicable a la

mineria, però, evidentment, adaptat i especificat per a les activitats assenyala-

des relacionades amb els hidrocarburs.

Vegeu també

Podeu veure aquestes deduc-
cions en el subapartat "Bonifi-
cacions i deduccions incentiva-
dores" del mòdul 2.

(46)Articles 102 a 106 i DT 2a.
TRLIS.
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El contingut d'aquest règim se centra en la� deduïbilitat� del� factor

esgotament, en l'amortització�d'inversions� immaterials� i�despeses

d'investigació i en una regulació pròpia de la compensació�de�bases

imposables�negatives.

L'àmbit subjectiu d'aplicació d'aquest règim el constitueixen, com s'ha apun-

tat abans, les societats l'objecte social de les quals sigui exclusivament

l'exploració, la investigació i l'explotació de jaciments i d'emmagatzematges

subterranis d'hidrocarburs naturals.

Aquests poden ser líquids o gasosos, i han de ser al territori espanyol i al subsòl del mar
territorial i dels fons marins que estiguin sota la sobirania del Regne d'Espanya, en els
termes de la Llei 34/1998, de 7 d'octubre, del sector d'hidrocarburs.

La DT 2a. TRLIS disposa que aquest règim, en el que disposa per a activitats d'investigació
i explotació d'hidrocarburs, és aplicable a les entitats amb permís d'investigació i conces-
sions d'explotació que es continuïn regint per la Llei 21/1974, de 27 de juny, de règim
jurídic per a la investigació i explotació d'hidrocarburs.

La reducció�en�la�base�imposable�en�concepte�de�factor�esgotament que es

poden aplicar les entitats acollides a aquest règim és una de les dues següents,

a elecció de l'entitat:

• O bé el 25% de l'import de la contraprestació per la venda d'hidrocarburs

i de la prestació de serveis d'emmagatzematge, amb el límit del 50% de la

base imposable.

• O bé el 40% de la quantia de la base imposable prèvia a aquesta reducció.

També es poden acollir a aquesta reducció les societats de transport, emma-

gatzematge, depuració i venda dels productes extrets.

Com en el cas del règim especial de la mineria, les quantitats�destinades�al

factor�d'esgotament�s'hauran�d'invertir�en�determinades�activitats47.

Aquestes activitats, amb els requisits recollits en l'article 103 TRLIS, són:

• L'exploració, la investigació i l'explotació de jaciments o

d'emmagatzematges subterranis d'hidrocarburs que es desenvolupin al ter-

ritori espanyol i al subsòl del mar territorial i dels fons marins en el termini

de 10 anys. Es consideren despeses d'aquest tipus les realitzades en una

concessió i que es refereixin a treballs per a la localització i la perforació

d'una estructura capaç de contenir o emmagatzemar hidrocarburs, diferent

de la que conté el jaciment que va donar lloc a la concessió d'explotació

atorgada.

(47)Article 103 TRLIS.
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• L'abandó de camps i el desmantellament de plataformes marines en el

termini de 10 anys.

L'incompliment d'aquest requisit, i també la liquidació de l'entitat o de canvi

del seu objecte social, la cessió o alienació total o parcial, la fusió o transfor-

mació de l'entitat, dóna lloc als mateixos efectes i amb les mateixes excepci-

ons previstos en el règim especial de la mineria. Igualment, en aquest cas les

inversions tampoc no es poden acollir a les deduccions incentivadores de de-

terminades activitats recollides en el TIRLIS.

Una peculiaritat d'aquest règim és l'amortització prevista�per�a�inversions�im-

materials�i�despeses�d'investigació. El règim especial d'amortització és apli-

cable als actius intangibles i a les despeses de naturalesa investigadora realit-

zades en permisos i concessions vigents, caducats o extingits.

S'inclouen en aquest concepte els treballs previs geològics, geofísics i sísmics i les obres
d'accés i preparació de terrenys, i també els sondejos d'exploració, avaluació i desenvo-
lupament i les operacions de recondicionament de pous i conservació de jaciments.

Aquests actius, des del moment de la seva realització, es poden amortitzar

amb una quota anual màxima del 50%. Com que no es determina un període

màxim d'amortització, no és possible aplicar-hi una amortització mínima.

Vegeu també

Per a més informació sobre el
règim especial de la mineria,
podeu veure el subapartat "Mi-
neria" d'aquest mòdul.

Per la seva banda, els elements tangibles de l'actiu poden ser amortitzats se-

guint el criteri d'unitat "de producció", si es formula un pla d'amortització que

sigui acceptat per l'Administració.

Finalment, per a aquestes entitats el TRLIS preveu un règim�peculiar�de�com-

pensació�de�bases�imposables�negatives, segons el qual es compensen mit-

jançant el procediment de reduir les bases imposables dels exercicis següents

en un import màxim anual del 50% de cadascuna d'aquelles, sense que es pre-

vegi cap límit temporal.

Respecte al règim especial, tant en matèria d'amortitzacions com de compensació de bases
imposables negatives, heu de tenir en compte el que disposa la DT 2a. TRLIS.

4.7. Transparència fiscal internacional

Vegeu també

Sobre l'amortització segons el
pla aprovat per l'Administració
podeu veure el subapartat
"Despeses deduïbles" del mò-
dul 2.

El règim de transparència fiscal internacional48 reuneix les característiques prò-

pies de la transparència fiscal derogada i respon, així mateix, a la mateixa fi-

nalitat: combatre�l'elusió de la tributació que correspondria a un subjecte que

interposa una societat entre ell i les rendes que, d'una altra manera, percebria

directament.

(48)Article 107 TRLIS.
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En el cas de la transparència�fiscal�internacional, la tècnica de la trans-

parència es limita� a� rendes procedents de determinades activitats o

fonts de renda i que obtenen entitats�situades�en�territoris�de�tribu-

tació�baixa.

La majoria dels ordenaments jurídics del nostre entorn inclou tècniques tri-

butàries amb efectes semblants a la transparència fiscal per a combatre les pèr-

dues recaptatòries que produeixen les entitats conegudes com a CFC (contro-

lled foreing corporation) situades en paradisos fiscals o en territoris de tributació

baixa.

Les entitats�queden�sotmeses�al�règim�de�transparència�fiscal�internacional

si compleixen els requisits següents:

1) Evidentment, han de ser entitats no residents al territori espanyol i, a més,

situades en territoris on paguin, en concepte d'un impost anàleg a l'IS espa-

nyol, menys del 75% del que correspondria pagar per alguna de les rendes

percebudes, si aquestes tributessin a Espanya.

2) Han d'estar controlades per contribuents residents a Espanya. Els criteris que

determinen el control són recollits en la lletra a de l'article 107.1 TRLIS, són

molt més amplis que una participació majoritària al capital social de l'entitat

no resident i es remeten als vincles recollits en l'article 16.2 TRLIS.

Les societats contribuents residents a Espanya, per si soles o juntament amb persones o
entitats vinculades en el sentit de l'article 16 TRLIS, han de tenir una participació igual
o superior al 50% al capital, els fons propis, els resultats o els drets de vot de l'entitat
no resident en territori espanyol, en la data del tancament de l'exercici social d'aquesta
última. S'indica, a més, que la participació que tinguin les entitats vinculades no residents
en territori espanyol es computa per l'import de la participació indirecta que determini
en les persones o entitats vinculades residents en territori espanyol, i que l'import de
la renda positiva que s'ha d'incloure es determina en proporció a la participació en els
resultats i, si no n'hi ha, en proporció a la participació al capital, els fons propis o els
drets de vot.

3) Han d'obtenir bàsicament rendes derivades d'activitats financeres o immo-

biliàries, en determinades condicions, sempre que no demostrin que els valors

que tenen es dediquen a una vertadera activitat empresarial. És a dir, que es

tracta de les rendes que solen obtenir les entitats conegudes com de mera ti-

nença de béns o de cartera.

L'aplicació d'aquest règim exigeix, d'altra banda, que les rendes�obtingudes

per� l'entitat� resident� al� territori�de� tributació�baixa�procedeixin del se-

güent:

• La titularitat d'immobles o de drets reals sobre aquests –excepte que esti-

guin afectes a una activitat empresarial o cedits en ús a una entitat vincu-

lada no resident.
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• La participació en fons propis de qualsevol tipus d'entitat o de la cessió a

tercers de capitals propis –amb les excepcions recollides en l'apartat b de

l'article 107.2 TRLIS.

• Guanys i pèrdues patrimonials derivats de la transmissió d'immobles o de

drets reals sobre aquests i de títols valor.

• Activitats creditícies, financeres, asseguradores i de prestació de serveis –

excepte els directament relacionats amb activitats d'exportació– realitza-

des, directament o indirectament, amb persones o entitats vinculades i re-

sidents a Espanya, en la mesura que aquestes relacions poden determinar

l'existència de despeses, fiscalment deduïbles, per a la resident a Espanya.

Els tres primers tipus de rendes enunciats no s'inclouen en la base imposa-

ble del contribuent resident quan procedeixin d'entitats en les quals l'entitat

transparent tingui una participació, directa o indirecta, superior al 5%, parti-

cipació per a la gestió de la qual disposa d'una organització adequada de mit-

jans personals i materials i si el 85% dels ingressos obtinguts per les entitats

participades deriven d'activitats empresarials. Tampoc no s'imputen aquestes

rendes en cas que la suma dels seus imports sigui inferior al 15% de la renda

total o al 4% dels ingressos totals de l'entitat transparent.

El règim de la transparència fiscal internacional consisteix bàsicament

que els resultats�de�l'entitat�no�resident�s'imputin�al�contribuent�re-

sident�a�Espanya que en tingui el control, en proporció a la seva parti-

cipació en els resultats de l'entitat transparent i, si no, d'acord amb la

seva participació al capital social, els fons propis o els drets de vot, com-

putant en tot cas tant la seva participació directa com indirecta. Aquesta

imputació té el límit que mai no s'imputa una quantitat superior a la

renda total de l'entitat no resident49. A més, heu de tenir en compte que

s'imputen únicament els beneficis, no les pèrdues.

(49)Article 107.3 TRLIS.

L'import d'aquestes rendes es calcula d'acord amb les normes de l'IS50.

No�escau�la�imputació51 d'aquestes rendes quan es corresponguin amb despe-

ses fiscalment no deduïbles de les entitats residents a Espanya. Atès que aques-

tes rendes s'imputen als partícips residents d'aquestes entitats no residents, no

s'integren en la base imposable dels contribuents per impostos espanyols els

dividends o participacions en beneficis en la part que correspongui a la renda

positiva que ja hi hagi estat inclosa.

(50)Article 107.7 TRLIS.

(51)Apartats 4 i 8 de l'article 107
TRLIS.
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El període�impositiu52al�qual�cal�imputar�les�rendes és aquell en què hagi

conclòs l'exercici social de l'entitat no resident –que no pot tenir una durada

superior als 12 mesos– o, alternativament, a elecció del contribuent, aquell en

què s'aprovin els comptes, sempre que no hagin transcorregut més de 6 mesos

de la seva conclusió.

(52)Article 107.6 TRLIS.

Una vegada imputades les rendes, els partícips poden deduir�de�la�seva�quo-

ta�íntegra53 els impostos o gravàmens de naturalesa idèntica o anàloga a l'IS,

efectivament satisfets, en la part que correspongui a la renda positiva inclo-

sa en la base imposable, i també l'impost o gravamen efectivament satisfet a

l'estranger per raó de la distribució dels dividends o participacions en bene-

ficis, sigui conforme a un conveni per a evitar la doble imposició o d'acord

amb la legislació interna del país o territori de què es tracti, en la part que

correspongui a la renda positiva inclosa amb anterioritat a la base imposable.

Aquestes deduccions no poden excedir la quota íntegra que a Espanya corres-

pongui pagar per la renda positiva inclosa en la base imposable.

En cap cas no es dedueixen els impostos satisfets en països o territoris qualificats regla-
mentàriament com a paradisos fiscals.

Quant a les obligacions�formals que incumbeixen als partícips residents que

hagin procedit a imputar en la seva base imposable aquestes rendes, juntament

amb la declaració per l'impost sobre la renda que els correspongui (IRPF o IS),

hauran d'incloure les dades següents de l'entitat transparent:

• Nom o raó social i lloc del domicili social.

• Relació d'administradors.

• Balanç i compte de pèrdues i guanys; import de la renda positiva que hagi

de ser inclosa en la base imposable.

• Justificació dels impostos satisfets respecte de la renda positiva que hagi

de ser inclosa en la base imposable.

(53)Article 107.9.

Finalment, cal destacar que, atès que aquest règim pot arribar a presentar obs-

tacles incompatibles amb la llibertat d'establiment que preveu l'article 43 del

TCE, tal com interpreta el TJCE l'abast d'aquesta llibertat amb relació a les re-

gulacions de la imposició directa dels estats membres de la Unió Europea, la

transparència�fiscal�internacional�no�s'aplica54 en cas que l'entitat no resi-

dent sigui al seu torn resident�en�un�estat�membre�de�la�Unió�Europea, sem-

pre que el subjecte passiu acrediti que la seva constitució i operativa respon a

motius econòmics vàlids i que duu a terme activitats empresarials.

(54)Article 107.15 TRLIS.
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Exemple

CONLAPA,�SA,� resident�en� territori�espanyol� i� subjecta�a� l'IS,� té�una�participació
del�50%�en�el�capital�d'ABECE,�entitat�resident�a�Suïssa,�el�patrimoni�de�la�qual�és
format�per:

• 20.000�bons�al�portador�emesos�per�un�banc�suís,�que�van�produir�una�renda�de
300.000�euros�en�l'exercici.

• El�50%�d'una�societat�de�cartera�resident�així�mateix�a�Suïssa,�que�va�determinar
unes�rendes�en� l'exercici�per� import�de�200.000�euros� i�va�pagar�en�concepte
d'impostos�20.000�euros.�L'entitat�de�cartera�va�abonar�a�ABECE�en�concepte�de
dividends�a�compte�50.000�euros.

• Un�immoble�situat�a�la�costa�francesa,�per�l'arrendament�del�qual�ha�obtingut
uns� ingressos�de�80.000�euros,� li�ha� suposat�unes�despeses�de�manteniment� i
conservació�per�un�import�de�7.000�euros.�En�concepte�d'impostos�municipals
francesos�ha�hagut�de�pagar�3.000�euros.

Els� impostos� satisfets�per�ABECE�a�Suïssa�en�concepte�d'un� impost�de�naturalesa
anàloga�a�l'IS�han�ascendit�a�70.000�euros.

Imputacions�a�practicar�a�CONLAPA,�SA

1) L'entitat ABECE reuneix totes les característiques necessàries per a quedar sotmesa
al règim de transparència fiscal internacional, ja que CONLAPA, SA, té per si sola una
participació del 50% en el seu capital.

El tipus de gravamen de l'impost de naturalesa anàloga a l'IS que paga a Suïssa ascendeix
a prop del 17%, de manera que si ABECE hagués quedat sotmesa a l'IS hauria satisfet un
import per aquest concepte d'uns 130.000 euros aproximadament (aplicant el tipus de
gravamen general del 30% previst en el TRLIS). L'impost suís representa, per tant, una
tributació lleugerament superior al 50% del que correspondria pagar a Espanya per l'IS,
però en qualsevol cas, clarament inferior al 75% d'aquesta última quantitat.

D'altra banda, totes les rendes obtingudes per ABECE són imputables a CONLAPA, SA:
apartats a i b de l'article 107.2 TRLIS.

2) La imputació d'aquestes rendes es fa a CONLAPA, SA per la meitat del seu import,
d'acord amb la seva participació en el capital d'ABECE.

• Per les rendes derivades dels bons al portador ha d'integrar en la seva base imposable
la quantitat de 150.000 euros.

• Ha d'integrar la meitat dels dividends obtinguts per ABECE: 25.000 euros.

• Per les rendes immobiliàries ha d'integrar en la seva base imposable com a ingrés
40.000 euros i com a despeses deduïbles les de manteniment i conservació (3.500
euros) i els impostos locals (1.500 euros).

• La part de l'impost satisfet per ABECE a Suïssa en concepte d'un impost anàleg a l'IS
corresponent a les rendes imputades és deduïble de la quota íntegra de CONLAPA, SA:
– 150.000 euros per les rendes derivades dels bons.
– 25.000 euros pels dividends.
– 35.000 euros per les rendes derivades de l'arrendament (40.000 – 5.000 de despe-

ses deduïbles).
– Rendes positives imputades a CONLAPA, SA: 210.000 euros.
– Tipus de gravamen: 17%.
– Impost suís deduïble de la quota íntegra: 35.700 euros.

4.8. Determinats contractes d'arrendament financer

Tal com hem tingut ocasió d'explicar en l'apartat 2 del subapartat "Despeses

deduïbles" del mòdul "Impost sobre societats: règim general", al qual ens reme-

tem, en determinats contractes d'arrendament financer (lísing) l'entitat arren-

datària pot deduir�la�part�de�les�quotes�d'arrendament�financer�satisfetes

(55)Article 115 TRLIS.
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corresponent�a�la�recuperació�del�cost�del�bé�en�concepte�d'amortització,

excepte en cas que el contracte tingui per objecte terrenys, solars i altres actius

no amortitzables55.

"En cas que aquesta condició es doni només en una part del bé objecte de l'operació, es pot
deduir únicament la proporció que correspongui als elements susceptibles d'amortització,
que s'ha d'expressar diferenciadament en el contracte respectiu."

Article 115.6 TRLIS

En tots els supòsits, la quantitat que s'ha de deduir per aquest concepte

no pot ser superior al resultat�d'aplicar�al�cost�del�bé�el�duple�del�co-

eficient�d'amortització�lineal�segons�les�taules d'amortització oficial-

ment aprovades que correspongui a aquest bé56, i n'és deduïble l'excés

en els períodes successius, respectant el mateix límit.

La Llei de l'impost estableix els requisits següents per a l'aplicació d'aquest

règim57:

1) Els contractes han de tenir una durada mínima de 2 anys quan tenen per

objecte béns mobles, i de 10 anys quan tenen per objecte béns immobles o

establiments industrials.

Reglamentàriament, per a evitar pràctiques abusives, es poden establir altres terminis mí-
nims de durada en funció de les característiques dels diferents béns que puguin constituir
el seu objecte.

2) Les quotes d'arrendament financer han d'aparèixer expressades en els res-

pectius contractes, i s'ha de diferenciar la part que correspon a la recuperació

del cost del bé per l'entitat arrendadora, exclòs el valor de l'opció de compra

i la càrrega financera que exigeix.

(56)Aquest resultat s'ha de multipli-
car per 1,5 si es tracta d'empreses
de dimensió reduïda, tal com hem
indicat en l'apartat "Empreses de
dimensió reduïda" d'aquest mateix
mòdul.

(57)El procediment per a tramitar la
sol·licitud d'aplicació d'aquest rè-
gim especial es detalla en l'article
49 RIS.

3) L'import anual de la part de les quotes d'arrendament financer corresponent

a la recuperació del cost del bé ha de romandre igual o tenir caràcter creixent al

llarg del període contractual, en els contractes d'arrendament financer vigents

els períodes anuals de durada dels quals s'iniciïn els anys 2009, 2010 i 2011.

No obstant això, aquest últim requisit no és exigit a l'import de la part de les

quotes d'arrendament corresponent a la recuperació del cost del bé, encara que

l'import anual de la part d'aquestes quotes en aquests períodes no pot excedir

el 50% del cost del bé, en el cas de béns mobles, o el 10% d'aquest cost, si es

tracta de béns immobles o establiments industrials58.

(58)DT 30a. TRLIS.
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S'aconsegueix d'aquesta manera una amortització�accelerada del bé adquirit

i la seva tributació difereix en el temps.

En aquest sentit, té, en tot cas, la consideració de despesa fiscalment deduïble la càrrega
financera satisfeta a l'entitat arrendadora, i la mateixa consideració té la part de les quotes
d'arrendament financer satisfetes corresponent a la recuperació del cost del bé, excepte
en cas que el contracte tingui per objecte terrenys, solars i altres actius no amortitzables.
En cas que aquesta condició es doni només en una part del bé objecte de l'operació, es pot
deduir únicament la proporció que correspongui als elements susceptibles d'amortització,
que haurà de ser expressada diferenciadament en el contracte respectiu.

L'import de la quantitat deduïble no pot ser superior al resultat d'aplicar al

cost del bé el duple�del�coeficient�d'amortització� lineal segons les taules

d'amortització oficialment aprovades que correspongui a aquest bé. L'excés és

deduïble en els períodes impositius successius, i respecta el mateix límit. Per

al càlcul d'aquest límit es té en compte el moment de la posada en condicions

de funcionament del bé.

El TRLIS indica, finalment, que en els supòsits de pèrdua o inutilització defi-

nitiva del bé per causa no imputable al subjecte passiu i degudament justifi-

cada, no s'integra en la base imposable de l'arrendatari la diferència positiva

entre la quantitat deduïda en concepte de recuperació del cost del bé i la seva

amortització comptable.

4.9. Entitats de tinença de valors estrangers

Vegeu també

Si consulteu el subapartat
"Despeses deduïbles" corres-
ponent al mòdul 2, podreu
accedir a un exemple pràctic
d'aquest règim especial.

Amb la finalitat d'atreure inversió exterior a Espanya i de fomentar les inver-

sions espanyoles a l'estranger, el TRLIS preveu un règim especial i opcional

per a les denominades entitats�de�tinença�de�valors�estrangers�(ETVE), tam-

bé conegudes com a societats�de�cartera59(holding). Les ETVE són societats

l'objecte social de les quals comprèn l'activitat de gestió�i�administració�de

valors� representatius�dels� fons�propis�d'entitats�no�residents�al� territori

espanyol, mitjançant l'organització corresponent de mitjans materials i per-

sonals60.

Les ETVE han de complir els requisits següents:

1) Els valors o participacions hauran de ser nominatius.

2) Les entitats sotmeses als règims especials d'agrupació d'interès econòmic o

d'unió temporal d'empreses no es poden acollir a aquest règim.

3) Necessària organització de mitjans materials i personals, és a dir, que hi hagi

una persona encarregada d'aquesta gestió i que tingui poder o control efectiu

sobre l'entitat.

4) Esment en la memòria de l'import de les rendes exemptes i els impostos

pagats a l'estranger que els corresponen.

(59)Articles 116 a 119 TRLIS.

(60)Article 116.1 TRLIS.
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5) Obligació de facilitar als seus socis la informació necessària perquè aquests

puguin complir les seves obligacions fiscals.

Per a poder optar al règim cal presentar una comunicació al Ministeri

d'Hisenda, i és aplicable el règim especial a partir del període impositiu que

finalitzi després d'aquesta comunicació i als successius abans que es comuni-

qui la renúncia al règim61.

En�cap�cas�no�es�poden�acollir a aquest règim especial les entitats sotmeses als règims
especials de les agrupacions d'interès econòmic, espanyoles i europees, i d'unions tem-
porals d'empreses, ni tampoc les entitats que tinguin com a activitat principal la gestió
d'un patrimoni mobiliari o immobiliari en els termes previstos en l'article 4.8.2 de la Llei
19/1991, de 6 de juny, de l'impost sobre el patrimoni, sempre que en el mateix temps de
com a mínim 90 dies de l'exercici social més del 50% del capital social pertanyi, directa-
ment o indirectament, a 10 o menys socis o a un grup familiar; s'entén a aquests efectes
que el grup és constituït pel cònjuge i les altres persones unides per vincles de parentiu,
en línia directa o col·lateral, consanguínia o per afinitat, fins al quart grau inclusivament,
excepte que la totalitat dels socis siguin persones jurídiques que, al seu torn, no com-
pleixin les condicions anteriors o quan una persona jurídica de dret públic sigui titular
de més del 50% del capital, i també quan els valors representatius de la participació de
l'entitat estiguin admesos a negociació en algun dels mercats secundaris oficials de valors
previstos en la Llei 24/1988, de 28 de juliol, del mercat de valors.

Des d'un punt de vista tributari, el règim permet l'exempció dels�divi-

dends�o�les�rendes�procedents�de�participacions�en�beneficis�de�so-

cietats�estrangeres,�i�també�de�les�plusvàlues�generades�per�la�trans-

missió�d'aquestes�participacions, amb determinats requisits i sempre

que aquestes rendes hagin estat objecte�de�tributació�al�país�d'origen

i la societat participada no estigui situada en un paradís fiscal.

Article 116.1 TRLIS

Atès que la redacció de l'article
116.1 TRLIS es refereix a en-
titats "l'objecte social de les
quals comprengui l'activitat
de gestió i administració de
valors representatius dels fons
propis d'entitats no residents",
es permet que l'ETVE pugui
continuar duent a terme altres
activitats empresarials diferents
sotmeses al règim general de
l'IS.

(61)Article 116.2 TRLIS i article 41
RIS.

En primer lloc, els dividends� o� participacions� en� beneficis� procedents

d'entitats�no�residents en territori espanyol, i també les rendes derivades de

la transmissió�d'aquestes�participacions, no s'integren en la base imposable

de l'ETVE sempre que compleixin les condicions de l'exempció per a evitar la

doble imposició econòmica internacional (article 21 TRLIS), això és, possessió

d'una participació�mínima�del�5% en aquestes entitats de manera ininter-

rompuda durant l'any anterior al dia en què siguin exigibles els dividends o

participacions en beneficis, encara que en aquest supòsit específic també es

permet l'aplicació de l'exempció en cas de possessió d'una participació�no�in-

ferior�a�6�milions�d'euros62. A més, en aplicació dels requisits de l'exempció

per a evitar la doble imposició econòmica internacional, també en aquest cas

l'entitat no resident de la qual es reben dividends ha de resultar gravada�al

territori�de�la�seva�residència�per�un�impost�de�naturalesa�idèntica�o�anà-

loga�a�l'IS�espanyol, i els dividends han de correspondre a l'exercici d'activitats

empresarials a l'estranger.

(62)Article 117 TRLIS.

Vegeu també

El règim de l'exempció per a
evitar la doble imposició eco-
nòmica internacional s'explica
en el subapartat "Rendes
exemptes" del mòdul 2.

El TRLIS es preocupa també per concretar el règim�fiscal�al�qual�se�sotmeten

els�beneficis�distribuïts per les ETVE63:

(63)Article 118.1 TRLIS.
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1) Si el soci és persona jurídica resident a Espanya (inclòs un establiment per-

manent), els beneficis percebuts donen dret a la deducció per a evitar la doble

imposició interna de dividends de l'article 30 TRLIS.

2) Si el soci és persona física resident a Espanya, els beneficis distribuïts

s'entenen obtinguts a Espanya i estan, per tant, subjectes a tributació. En cas

que les rendes exemptes obtingudes per l'ETVE amb càrrec a les quals es dis-

tribueix el dividend hagin estat gravades a l'estranger, és aplicable la deducció

per doble imposició internacional regulada en la LIRPF.

3) Si el soci és persona física o jurídica no resident, el benefici distribuït no

s'entén obtingut en territori espanyol i, per tant, no està subjecte a tributació

al nostre país.

Finalment, també es recull el règim fiscal al qual se sotmeten les rendes�ob-

tingudes�en�la�transmissió�de�les�participacions que es tenen d'una ETVE,

i també en el cas de separació del soci o liquidació de l'entitat. Aquest règim

fiscal és diferent en funció de qui sigui el perceptor de les participacions64.

1) Quan el preceptor de la participació sigui una entitat�o�un�establiment

permanent�que�tributa�per�l'IS, la renda gaudeix de la deducció per doble

imposició interna de plusvàlues d'acord amb l'article 30 TRLIS. No obstant ai-

xò, és aplicable l'exempció per a evitar la doble imposició econòmica interna-

cional de l'article 21 TRLIS a la part de la renda obtinguda que es correspongui

amb diferències de valor imputables a les participacions en entitats no resi-

dents amb relació a les quals l'ETVE compleixi els requisits d'aquest precepte.

2) Quan el preceptor sigui una entitat�o�persona�física�no�resident, no s'entén

obtinguda en territori espanyol la renda que es correspongui amb les reserves

dotades amb càrrec a les rendes exemptes de l'article 21 TRLIS o amb diferèn-

cies de valor imputables a les participacions en entitats no residents d'acord

amb aquest precepte.

Quant als requisits formals, cal tenir en compte que l'entitat de tinença de

valors haurà d'esmentar en la�memòria l'import de les rendes exemptes i els

impostos pagats a l'estranger que els corresponguin, i també facilitar als seus

socis la informació necessària perquè puguin complir les seves obligacions.

Exemple

TRADIS,�SA,�és�una�ETVE�amb�una�participació�del�50%�sobre�una�entitat�no�resi-
dent,�PETRA,�SA,�valorada�en�3.000.000�d'euros.�Aquesta�última�entitat�distribueix
dividends�als�seus�socis�per�un�valor�de�500.000�euros.

Al� seu� torn,�VEDATS,�SA,� resident�a�Espanya,� és� titular�del�4%�de� les�accions�de
TRADIS,�SA,� i�n'obté�uns�dividends�de�60.000�euros.�Més�endavant,�VEDATS,�SA,
decideix�vendre�les�seves�accions�de�TRADIS,�SA,�a�una�societat�resident�a�Espanya,
TUFUS,�SA.�Aquestes�accions�havien�estat�adquirides�per�VEDATS,�SA,�per�un�valor
d'1.000.000�d'euros,� i�són�venudes�a�TUFUS,�SA,�per�1.200.000�euros.�De�la�renda
(plusvàlua)�obtinguda�per�aquesta� transmissió,�50.000�euros�es� corresponen�amb

(64)Article 118.2 TRLIS.
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diferències�de�valor�imputables�a�les�participacions�que�té�TRADIS,�SA,�en�l'entitat
no�resident�PETRA,�SA.

Més�endavant,�TRADIS,�SA,�transmet�la�seva�participació�a�PETRA,�SA,�per�5.000.000
d'euros�a�MATAS,�SA,�entitat�resident�en�territori�espanyol.

Renda de TRADIS, SA:

• Dividends distribuïts per l'entitat no resident PETRA, SA: 500.000 euros × 50% de par-
ticipació = 250.000 euros. Aquesta renda n'està exempta (article 117 TRLIS), sempre
que TRADIS, SA, compleixi els requisits d'una ETVE previstos en l'article 116 TRLIS.

• Plusvàlua per la transmissió a MATAS, SA, de la participació a PETRA, SA: 5.000.000
– 3.000.000 = 2.000.000 d'euros. Aquesta renda també n'està exempta (article 117
TRLIS), sempre que TRADIS, SA, compleixi els requisits d'una ETVE previstos en
l'article 116 TRLIS.

Renda de VEDATS, SA:

• Dividends distribuïts per TRADIS, SA, que és una ETVE (article 118.1 TRLIS): 60.000
euros. Per aquest tipus de renda, VEDATS, SA, pot practicar la deducció per a evitar la
doble imposició interna de dividends de l'article 30 TRLIS. Atès que el seu percentatge
de participació en TRADIS, SA, és inferior al 5%, li correspon aplicar en la seva liqui-
dació una deducció del 50% de la quota íntegra que correspongui a la base imposable
derivada d'aquests dividends: (60.000 × 30%) × 50% = 9.000 euros.

• Plusvàlua per la transmissió a TUFUS, SA, de la seva participació en TRADIS, SA (ar-
ticle 118.2 TRLIS): 1.200.000 – 1.000.000 = 200.000 euros. En ser l'entitat adquirent
(TUFUS, SA) una societat resident a Espanya, del total de 200.000 euros, una part,
50.000 euros, n'està exempta (exempció per a evitar la doble imposició econòmica
internacional de l'article 21 TRLIS), perquè constitueix la part de la renda obtinguda
que es correspon amb diferències de valor imputables a les participacions de l'ETVE
(TRADIS, SA) en entitats no residents (PETRA, SA). La resta de plusvàlua (200.000 –
50.000 = 150.000 euros) gaudeix de la deducció per doble imposició interna de plus-
vàlues (article 30 TRLIS), en els mateixos termes assenyalats anteriorment (deducció
del 50% de la quota íntegra que correspongui a la base imposable derivada d'aquests
dividends): (150.000 × 30%) × 50% = 22.500 euros.

4.10. Entitats parcialment exemptes

Aquest règim especial s'aplica a un grup d'entitats que gaudeixen d'exempció

per l'IS, però únicament per�una�part�de�les�seves�rendes.

En primer lloc, cal fer esment a les entitats i institucions sense ànim

de lucre que compleixen els requisits previstos en l'article 3 de la Llei

49/2002,�de�23�desembre,�de� règim� fiscal�de� les� entitats� sense� fi-

nalitats�lucratives�i�dels�incentius�fiscals�al�mecenatge65, que estan

exemptes parcialment de l'IS en els termes del títol II d'aquesta llei.

(65)Article 9.2 TRLIS.

Les entitats sense finalitats lucratives es poden acollir al règim fiscal especial

establert en aquest títol II de la Llei 49/200266 en el termini i en la forma que

reglamentàriament s'estableixi i, una vegada exercida l'opció, l'entitat queda

vinculada a aquest règim de manera indefinida durant els períodes impositius

següents, en la mesura que es compleixin els requisits de l'article 3 d'aquesta

llei i mentre no es renunciï a la seva aplicació en la forma que reglamentàri-

ament s'estableixi.

(66)Article 14 Llei 49/2002.
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Aquestes entitats sense ànim de lucre estan exemptes� de� l'IS� per� les� ren-

des�derivades�del�seu�objecte�social�o�finalitat�específica�sense�realització

d'explotacions�econòmiques67: donatius rebuts per a col·laborar en les finali-

tats de l'entitat; quotes satisfetes pels seus associats, col·laboradors o benefac-

tors; subvencions; rendes procedents del patrimoni mobiliari i immobiliari de

l'entitat, i rendes derivades d'adquisicions o transmissions de béns o drets.

També n'estan exemptes les rendes procedents del patrimoni mobiliari i im-

mobiliari de l'entitat, com són els dividends i les participacions en beneficis de

societats, interessos, cànons i lloguers; les derivades d'adquisicions o de trans-

missions, per qualsevol títol, de béns o drets, incloses les obtingudes en ocasió

de la dissolució i liquidació de l'entitat, i les que, d'acord amb la normativa

tributària, hagin de ser atribuïdes o imputades a les entitats sense finalitats lu-

cratives i que procedeixin de rendes exemptes incloses en algun dels apartats

de l'article 6 de la Llei 49/2002.

Amb relació a les rendes derivades d'adquisicions o de transmissions, per qualsevol títol,
de béns o drets, incloses les obtingudes en ocasió de la dissolució i liquidació de l'entitat,
es disposa que els béns i drets integrants del patrimoni resultant de la dissolució d'una
entitat sense finalitats lucratives que es transmetin a una altra entitat sense finalitats
lucratives es valorin en l'adquirent, a efectes fiscals, pels mateixos valors que tenien a
l'entitat dissolta abans de fer-se la transmissió, i l'entitat dissolta manté igualment la data
d'adquisició.

Per contra, la renda�generada�per�la�realització�de�les�explotacions�econò-

miques tributa amb normalitat en l'IS, excepte la provinent de les activitats

enumerades en l'article 7 de la Llei 49/2002, que també n'està exempta.

Segons disposa el precepte indicat, estan exemptes�de�l'IS les rendes obtingudes per enti-
tats sense finalitats lucratives que procedeixin de les explotacions econòmiques següents,
sempre que siguin desenvolupades en compliment del seu objecte o finalitat específics:

a) Les explotacions econòmiques de prestació de serveis de promoció i gestió de l'acció
social, i també les d'assistència social i inclusió social que s'indiquen a continuació, inclo-
ses les activitats auxiliars o complementàries, com són els serveis accessoris d'alimentació,
allotjament o transport:

• Protecció de la infància i de la joventut.
• Assistència a la tercera edat.
• Assistència a persones en risc d'exclusió o dificultat social o víctimes de maltracta-

ments.
• Assistència a persones amb discapacitat, inclosa la formació ocupacional, la inserció

laboral i l'explotació de granges, tallers i centres especials on desenvolupin la seva
feina.

• Assistència a minories ètniques.
• Assistència a refugiats i asilats.
• Assistència a emigrants, immigrants i transeünts.
• Assistència a persones amb càrregues familiars no compartides.
• Acció social comunitària i familiar.
• Assistència a exreclusos.
• Reinserció social i prevenció de la delinqüència.
• Assistència a alcohòlics i toxicòmans.
• Cooperació per al desenvolupament.
• Inclusió social de les persones a què es refereixen els paràgrafs anteriors.

b) Les explotacions econòmiques de prestació de serveis d'hospitalització o assistència
sanitària, incloses les seves activitats auxiliars o complementàries, com són el lliurament
de medicaments o els serveis accessoris d'alimentació, allotjament i transport.

c) Les explotacions econòmiques d'investigació científica i desenvolupament tecnològic.

(67)Article 6 Llei 49/2002.
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d) Les explotacions econòmiques dels béns declarats d'interès cultural d'acord amb la
normativa del patrimoni històric de l'Estat i de les comunitats autònomes, i també de
museus, biblioteques, arxius i centres de documentació, sempre que es compleixin les
exigències establertes en aquesta normativa, en particular respecte dels deures de visita
i exposició pública d'aquests béns.

e) Les explotacions econòmiques consistents en l'organització de representacions musi-
cals, coreogràfiques, teatrals, cinematogràfiques o circenses.

f) Les explotacions econòmiques de parcs i altres espais naturals protegits de caracterís-
tiques similars.

g) Les explotacions econòmiques d'ensenyament i de formació professional, en tots els
nivells i graus del sistema educatiu, i també les d'educació infantil fins als tres anys, inclo-
sa la guarda i custòdia de nens fins a aquesta edat, les d'educació especial, les d'educació
compensatòria i les d'educació permanent i d'adults, quan estiguin exemptes de l'impost
sobre el valor afegit, i també les explotacions econòmiques d'alimentació, allotjament o
transport fetes per centres docents i col·legis majors pertanyents a entitats sense finalitats
lucratives.

h) Les explotacions econòmiques consistents en l'organització d'exposicions, conferèn-
cies, col·loquis, cursos o seminaris.

i) Les explotacions econòmiques d'elaboració, edició, publicació i venda de llibres, revis-
tes, fullets, material audiovisual i material multimèdia.

j) Les explotacions econòmiques de prestació de serveis de caràcter esportiu a persones
físiques que practiquin l'esport o l'educació física, sempre que aquests serveis estiguin
directament relacionats amb aquestes pràctiques i amb excepció dels serveis relacionats
amb espectacles esportius i dels prestats a esportistes professionals.

k) Les explotacions econòmiques que tinguin un caràcter merament auxiliar o comple-
mentari de les explotacions econòmiques exemptes o de les activitats encaminades a
complir les finalitats estatutàries o l'objecte de l'entitat sense finalitats lucratives.

No es considera que les explotacions econòmiques tinguin un caràcter merament auxiliar
o complementari quan l'import net de la xifra de negocis de l'exercici corresponent al
seu conjunt excedeixi el 20% dels ingressos totals de l'entitat.

l) Les explotacions econòmiques de rellevància escassa. Es consideren així aquelles amb
un import net de la xifra de negocis de l'exercici de les quals que no supera, en conjunt,
els 20.000 euros.

D'aquesta manera, la base�imposable�de�l'IS corresponent a aquestes entitats

es compon únicament de les rendes�derivades�de�les�explotacions�econòmi-

ques�no�exemptes, i a més no són deduïbles determinades despeses68:

1) Les despeses imputables exclusivament a les rendes exemptes.

Les despeses parcialment imputables a les rendes no exemptes són deduïbles en el percen-
tatge que representen els ingressos obtinguts en l'exercici d'explotacions econòmiques
no exemptes respecte dels ingressos totals de l'entitat.

2) Les quantitats destinades a l'amortització d'elements patrimonials no afec-

tes a les explotacions econòmiques sotmeses a gravamen.

En el cas d'elements patrimonials afectes parcialment a la realització d'activitats exemp-
tes, no resulten deduïbles les quantitats destinades a l'amortització en el percentatge en
què l'element patrimonial es trobi afecte a la realització d'aquesta activitat.

3) Les quantitats que constitueixin aplicació de resultats i, en particular, dels

excedents d'explotacions econòmiques no exemptes.

(68)Article 8 Llei 49/2002.
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Sobre aquesta base imposable s'aplica un tipus�de�gravamen�del�10%69.

Finalment, a les obligacions comptables i de retenció se sotmeten únicament

les rendes no exemptes, encara que l' obligació�de�declarar70 s'estén també

a les rendes exemptes, i l'incompliment dels requisits establerts en l'article 3

de la Llei 49/200271 determina per a l'entitat l'obligació d'ingressar la totalitat

de les quotes corresponents a l'exercici en què es produeixi l'incompliment

per l'IS, els tributs locals i l'impost sobre transmissions patrimonials i actes

jurídics documentats, d'acord amb la normativa reguladora d'aquests tributs,

juntament amb els interessos de demora que escaiguin.

(69)Article 10 Llei 49/2002.

(70)Articles 11 a 13 Llei 49/2002.

(71)Article 14 Llei 49/2002.

Hi ha un altre conjunt d'entitats que es beneficien del règim�especial

disposat�en�els�articles�120�a�122�TRLIS. Es tracta de la resta�d'entitats

i�institucions�sense�ànim�de�lucre72 no incloses en la Llei 49/2002 an-

teriorment assenyalada; les unions, les federacions i les confederacions

de cooperatives; els col·legis professionals, les associacions empresarials,

les cambres oficials i els sindicats de treballadors; els fons de promoció

d'ocupació; les mútues d'accidents de treball i malalties professionals de

la Seguretat Social, i l'entitat de dret públic Ports de l'Estat i les Autori-

tats Portuàries.

(72)Article 9.3 TRLIS.

El règim d' exempció73 de les rendes de les entitats que s'acaben d'assenyalar

és més�restrictiu que el que disposa la Llei 49/2002. Únicament es beneficien

d'exempció les rendes següents:

1) Les que procedeixin de la realització de les activitats que constitueixin el

seu objecte social o finalitat específics.

A l'efecte de l'aplicació d'aquest règim a l'entitat de dret públic Ports de l'Estat i a les Au-
toritats Portuàries es considera que no procedeixen de la realització d'explotacions eco-
nòmiques els ingressos de naturalesa tributària i els procedents de l'exercici de la potestat
sancionadora i de l'activitat administrativa realitzats per les Autoritats Portuàries, i també
els procedents de l'activitat de coordinació i control d'eficiència del sistema portuari fets
per l'ens públic Ports de l'Estat.

2) Les derivades d'adquisicions o transmissions a títol lucratiu, sempre que

les unes i les altres s'obtinguin o realitzin en compliment del seu objecte o

finalitat específics.

3) Les que es posin de manifest en la transmissió onerosa de béns afectes a la

realització de l'objecte o finalitat específica quan el total del producte obtin-

gut es destini a noves inversions relacionades amb aquest objecte o finalitat.

Aquestes inversions s'hauran de fer en el termini comprès entre l'any anterior

a la data de lliurament o posada a disposició de l'element patrimonial i els tres

(73)Article 121.1 TRLIS.
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anys posteriors i, a excepció que la seva vida útil per aplicació dels percentatges

d'amortització sigui inferior, s'hauran de mantenir en el patrimoni de l'entitat

durant set anys.

En el cas de no fer-se la inversió dins del termini assenyalat, la part de quota íntegra
corresponent a la renda obtinguda s'ha d'ingressar, a més dels interessos de demora, jun-
tament amb la quota corresponent al període impositiu en què va vèncer.

D'altra banda, la transmissió d'aquests elements abans de l'acabament d'aquest termini
determina la integració a la base imposable de la part de renda no gravada, tret que
l'import obtingut sigui objecte d'una nova reinversió.

Per contra, per a aquestes entitats sotmeses al règim especial del TRLIS no

n'estan�exemptes74 les rendes obtingudes en l'exercici d'explotacions econò-

miques, les derivades del patrimoni mobiliari o immobiliari, ni els increments

de patrimoni diferents dels esmentats anteriorment.

Per al càlcul de la base�imposable de l'IS corresponent a aquestes entitats, for-

mada per la suma de les rendes no exemptes, no són deduïbles les despeses

assenyalades en el règim general de l'impost en l'article 14 TRLS ni tampoc les

imputables exclusivament a les rendes exemptes i les quantitats que constitu-

eixin aplicació de resultats.

Les despeses parcialment imputables a les rendes no exemptes són deduïbles en el percen-
tatge que representen els ingressos obtinguts en l'exercici d'explotacions econòmiques
no exemptes respecte dels ingressos totals de l'entitat.

(74)Article 121.2 TRLIS.

A la xifra resultant s'hi aplica, amb caràcter general, un tipus�de�gravamen

del�25%75.

Cal tenir en compte, finalment, que l'obligació�de�declarar que afecta aques-

tes entitats s'estén també a les rendes exemptes, i que aquesta obligació de

declarar cessa�quan�l'entitat�compleixi�tres�requisits:

• Que els seus ingressos totals no superin els 100.000 euros anuals.

• Que els ingressos corresponents a rendes no exemptes sotmeses a retenció

no superin els 2.000 euros anuals.

• Que totes les rendes no exemptes que obtinguin estiguin sotmeses a re-

tenció.

Exemple

Una�fundació,�sotmesa�al�règim�especial�dels�articles�120�a�122�TRLIS,�obté�les�rendes
següents:

• 6.000�euros�en�concepte�de�donatius�per�a�la�realització�de�les�seves�activitats.

• Subvencions�estatals�per�un�valor�de�100.000�euros.

• 8.000�euros�en�concepte�de�dividends�per�unes�accions�d'una�empresa�petroliera.

(75)Article 28.2 TRLIS.
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• 15.000�euros�de�plusvàlua�per�la�transmissió�d'un�local�destinat�a�les�activitats
pròpies�de�la�fundació.

• 20.000� euros� pel� cobrament� de� matrícules� als� alumnes� que� reben� un� servei
d'educació�especial,�inclòs�en�l'objecte�o�finalitat�específica�de�la�fundació.

• 3.000�euros�de�benefici�com�a�resultat�de�la�venda�per�un�import�net�de�15.000
euros�d'objectes�de�decoració�fets�pels�alumnes.

Rendes�exemptes

1) 6.000 euros en concepte de donatius per a la realització de les seves activitats: lletra
a de l'article 121.1 TRLIS.

2) Subvencions estatals per un valor de 100.000 euros: lletra a de l'article 121.1 TRLIS.

Rendes�no�exemptes

1) 8.000 euros en concepte de dividends per unes accions d'una empresa petroliera: article
121.2 TRLIS.

2) 15.000 euros de plusvàlua per la transmissió d'un local destinat a les activitats pròpi-
es de la fundació: article 121.2 TRLIS. Aquesta renda n'estaria exempta únicament si el
preu de venda s'hagués destinat a noves inversions relacionades amb l'objecte o finalitat
específica de la fundació –lletra c de l'article 121.1 TRLIS.

3) 20.000 euros pel cobrament de matrícules als alumnes que reben un servei d'educació
especial, inclòs en l'objecte o finalitat específica de la fundació: articles 121.2 i 121.3
TRLIS.

4) 3.000 euros de benefici com a resultat de la venda per un import net de 15.000 euros
d'objectes de decoració fets pels alumnes esmentats: articles 121.2 i 121.3 TRLIS.

Base imposable: 8.000 + 15.000 + 20.000 + 3.000 = 46.000 euros.

Quota: 46.000 euros × 25% = 11.500 euros.

4.11. Comunitats titulars de forests veïnals de mancomú

Les comunitats titulars de forests veïnals de mancomú, regulades en la

Llei 55/1980, d'11 de novembre, o en la legislació autonòmica corres-

ponent, són subjectes�passius de l'IS76. Es reconeix, no obstant això, a

favor d'aquestes entitats un règim�tributari�especial77, que les dota de

beneficis fiscals en dos àmbits: base�imposable i tipus�de�gravamen.

(76)Article 7.1.j TRLIS.

(77)Article 123 TRLIS.

La base�imposable de l'IS corresponent a aquestes comunitats es redueix en

l'import dels beneficis de l'exercici que s'apliquin a inversions que efectiva-

ment es realitzin amb destinació a la conservació,�la�millora,�la�protecció,

l'accés�i�els�serveis destinats a l'ús social al qual estigui destinat el forest, i

també al finançament�d'obres�d'infraestructura�i�serveis�públics d'interès

social. El gaudi d'aquesta reducció exigeix que s'apliqui el benefici en el�perí-

ode�impositiu�o�en�els�tres�següents, i l'Administració tributària, en la com-

provació de la destinació de les inversions indicades, pot sol·licitar els infor-

mes que necessiti de les administracions autonòmiques i locals competents78.

(78)Article 123.1 TRLIS.
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En cas de no fer-se la inversió en el termini assenyalat, la part de la quota íntegra corres-
ponent als beneficis no aplicats efectivament a les inversions descrites, juntament amb
els interessos de demora, s'ingressa juntament amb la quota corresponent al període im-
positiu en què va vèncer aquest termini.

En tot cas, els beneficis es poden aplicar en un termini superior a l'indicat79,

sempre que en aquest termini es formuli un pla especial d'inversions i despeses

pel subjecte passiu i sigui acceptat per l'Administració tributària en els termes

que s'estableixin reglamentàriament.

(79)Article 123.2 TRLIS.

En segon lloc, el TRLIS estableix que les comunitats titulars de forests veïnals

de mancomú han de tributar al tipus�impositiu�preferent�del�25%80.

Cal destacar, finalment, dos aspectes importants d'aquest règim especial:

(80)Article 28.2 TRLIS.

1) Que les comunitats titulars de forests veïnals no�estan�obligades�a�presen-

tar�declaració81 en els períodes impositius en què es donin conjuntament tres

circumstàncies: que no obtinguin ingressos sotmesos a l'impost, que l'entitat

no incorri en cap despesa i que l'entitat no faci la inversió objecte de reducció

en la base imposable.

(81)Article 123.4 TRLIS.

2) Que el TRLIS també recull la integració en l'IRPF de les quantitats�efectiva-

ment�distribuïdes�per�la�comunitat�als�seus�partícips�o�membres, en con-

cepte de rendiments de capital mobiliari per la participació en els fons propis

d'entitats (article 25.1 LIRPF), que estan sotmeses en aquest impost al tipus

proporcional previst en la LIRPF per a la base liquidable de l'estalvi82.

4.12. Entitats navilieres en funció del tonatge

(82)Article 123.5 TRLIS.

Es tracta, en aquest cas, d'un règim especial opcional que permet tributar per la

renda derivada de l'explotació de bucs, tant propis com arrendats, mitjançant

l'aplicació d'un règim�d'estimació�objectiva83.

El règim consisteix a determinar la base�imposable que es correspon

amb l'explotació o la titularitat dels bucs que reuneixin una sèrie de

requisits, mitjançant l'aplicació a�les�tones�de�registre�net�de�cadascun

d'aquests�bucs�d'una�escala�que�expressa�en�euros�un�import�diari

per�cada�100�tones.

Els bucs l'explotació dels quals possibilita l'aplicació d'aquest règim han de

reunir els requisits següents:

(83)Articles 124 a 128 TRLIS.
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a) Han d'estar gestionats estratègicament i comercialment des d'Espanya o des

de la resta de la Unió Europea. A aquest efecte, s'entén per gestió estratègica i

comercial l'assumpció, pel propietari del buc o per l'arrendatari, del control i

risc de l'activitat marítima o de treballs en el mar.

b) Han de ser aptes per a la navegació marítima i estar destinats exclusivament

a activitats de transport de mercaderies, passatgers, salvament i altres serveis

prestats necessàriament al mar, sense perjudici del que estableix la lletra c se-

güent.

c) Quan es tracta de bucs destinats a l'activitat de remolc, menys del 50% dels

ingressos del període impositiu han de procedir d'activitats que es facin als

ports i en la prestació d'ajuda a un buc autopropulsat per a arribar a port. En el

cas de bucs amb activitat de dragatge, més del 50% dels ingressos del període

impositiu han de procedir de l'activitat de transport i dipòsit al fons del mar

de materials extrets, i aquest règim afecta exclusivament aquesta part de la

seva activitat.

Respecte de les entitats que cedeixin l'ús d'aquests bucs, aquest requisit s'entén complert
quan justifiquin que els ingressos de l'entitat que desenvolupa l'activitat de remolc o
dragatge compleix els percentatges en cadascun dels períodes impositius en els quals era
aplicable aquest règim a aquestes entitats.

Els bucs destinats a l'activitat de remolc i de dragatge hauran d'estar registrats a Espanya
o en un altre estat membre de la Unió Europea.

En canvi, no�es�pot�aplicar aquest règim quan la totalitat dels bucs no esti-

guin registrats a Espanya o en un altre estat membre de la Unió Europea, ni

tampoc es poden acollir a aquest règim els bucs destinats, directament o indi-

rectament, a activitats pesqueres o esportives, ni els d'esbarjo84.

(84)Article 124.4 TRLIS.

L'aplicació d'aquest règim ha de comprendre la totalitat� dels� bucs� del

sol·licitant85 que compleixin els requisits i per a l'aplicació de l'escala

s'exclouen els dies en els quals no estiguin operatius els bucs com a conse-

qüència de reparacions. A més, com a regla general, la renda positiva o nega-

tiva que, si escau, es posi de manifest com a conseqüència de la transmissió

d'un�buc�afecte a aquest règim es considera integrada en la base imposable

calculada d'acord amb el règim d'estimació objectiva assenyalat86, i es prohi-

beix�la�compensació�de�bases�imposables�negatives87 derivades de la resta

d'activitats de l'entitat naviliera o pendents de compensar en el moment de

l'aplicació d'aquest règim especial.

(85)Article 125.1 TRLIS.

(86)Article 125.2 TRLIS.

(87)Article 125.3 TRLIS.

La determinació de la part de base imposable que correspongui a la res-

ta d'activitats del subjecte passiu s'ha de fer aplicant el règim�general88 de

l'impost, tenint en compte exclusivament les rendes que en procedeixin.

Aquesta part de base imposable és integrada per tots els ingressos que no pro-

cedeixin d'activitats acollides al règim i per les despeses directament relacio-

(88)Article 125.4 TRLIS.
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nades amb l'obtenció d'aquests ingressos, i també per la part de les despeses

generals d'administració que proporcionalment corresponguin a la xifra de

negoci generada per aquestes activitats.

Cal indicar, finalment, algunes especialitats89 més respecte del règim general

de l'IS que presenta la declaració d'aquests subjectes:

1) L'exclusió de les deduccions�i�bonificacions en la quota íntegra.

2) El còmput dels pagaments�fraccionats que s'han d'efectuar.

3) L'àmbit d'aplicació del règim, el procediment de la seva sol·licitud i les

conseqüències de la renúncia o l'incompliment per part del subjecte passiu.

4.13. Entitats esportives

(89)Articles 126 a 128 TRLIS i arti-
cles 50 a 52 RIS.

El TRLIS inclou un últim règim especial de l'IS amb la finalitat d'indicar quines

són les conseqüències fiscals que es deriven de la transformació�dels�clubs

de�futbol�en�societats�anònimes�esportives�(SAD)90.

(90)Article 129 TRLIS.

El règim es limita a indicar únicament que no�s'integren�en�la�base

imposable de l'impost els increments�de�patrimoni que es puguin po-

sar de manifest com a conseqüència de l'adscripció de�l'equip�professi-

onal�a�una�SAD�de�nova�creació, sempre que s'ajusti plenament a la

normativa vigent91 en aquesta matèria.

S'afegeix, d'altra banda, que la SAD ha de calcular els futurs� increments�o

disminucions�de�patrimoni� i� les�amortitzacions corresponents als béns i

drets de l'adscripció, sobre els mateixos valors i en les mateixes condicions que

hagin resultat aplicables al club esportiu que adscrigui l'equip professional.

La SAD se subroga�també�en�els�drets,�les�obligacions�i�les�responsabilitats

de naturalesa tributària dels quals era titular aquest club, assumeix�el�com-

pliment�de�les�càrregues�i�dels�requisits necessaris per a continuar gaudint

de beneficis fiscals, i en cap�cas�no�s'entén�transmès�a�la�SAD�el�dret�a�la

compensació�de�pèrdues.

4.14. Cooperatives

(91)Llei 10/1990, de 15 d'octubre,
de l'esport, i Reial decret
1084/1991, de 5 de juliol, i
1251/1999, de 16 de juliol, sobre
societats anònimes esportives.

A diferència dels règims especials vistos fins al moment, el règim tributari apli-

cable92 a les cooperatives no està regulat en el TRLIS, sinó que manté�la�seva

regulació�en�un�altre�cos�normatiu.

(92)Llei 20/ 1990, de 19 de desem-
bre, sobre règim fiscal de les coo-
peratives.
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A efectes fiscals es distingeix entre tres tipus de cooperatives: les coope-

ratives no�protegides, les protegides i les especialment�protegides.

La Llei 20/1990, de 19 de desembre, sobre règim fiscal de les cooperatives (articles 35, 36,
39, 40 i DA 3a.), recull així mateix especialitats tributàries per a les cooperatives de segon
grau, les unions, les federacions i les confederacions de cooperatives, les cooperatives de
crèdit i les cooperatives de treball associat.

El Reial decret 1345/1992, de 6 de novembre, pel qual es dicten normes per a l'adaptació
de les disposicions que regulen la tributació sobre el benefici consolidat als grups de
societats cooperatives, recull el règim tributari dels grups de cooperatives.

Exposat d'una manera molt succinta, el règim aplicable a les cooperatives

protegides�i�a�les�cooperatives�especialment�protegides consisteix que han

de�calcular�dues�bases�imposables: en una han d'integrar els resultats coo-

peratius, és a dir, els que deriven del desenvolupament de l'activitat coopera-

tivitzada que constitueix l'objecte de la cooperativa, i en l'altra es computen

els resultats extracooperatius.

Entitats i institucions
sense ànim de lucre

També el règim corresponent
a determinades entitats i insti-
tucions sense ànim de lucre se
situa fora del TRLIS, en la Llei
49/2002, de 23 desembre, de
règim fiscal de les entitats sen-
se finalitats lucratives i dels in-
centius fiscals al mecenatge,
tal com podeu comprovar en
el subapartat "Entitats parcial-
ment exemptes" d'aquest mò-
dul.

Són ingressos�cooperatius93:

1) Els procedents de l'exercici de l'activitat cooperativitzada duta a terme amb

els mateixos socis.

2) Les quotes periòdiques satisfetes pels socis.

3) Les subvencions corrents.

4) Les imputacions a l'exercici econòmic de les subvencions de capital en la

forma prevista en les normes comptables que hi siguin aplicables.

5) Els interessos i els retorns procedents de la participació de la cooperativa,

com a soci o associat, en altres cooperatives.

6) Els ingressos financers procedents de la gestió de la tresoreria ordinària ne-

cessària per a la realització de l'activitat cooperativitzada.

(93)Article 17 Llei 20/1990.

Per la seva banda, són despeses�deduïbles94:

1) L'import dels lliuraments de béns, serveis o subministraments fets pels socis,

les prestacions de treball dels socis i les rendes dels béns el gaudi dels quals

hagi estat cedit pels socis a la cooperativa, estimats pel seu valor de mercat

d'acord amb el que disposa l'article 15 Llei 20/1990, encara que figurin en

comptabilitat per un valor inferior.

2) Les quantitats que les cooperatives destinin amb caràcter obligatori al fons

d'educació i promoció.

(94)Article 18 Llei 20/1990.
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3) Els interessos meritats pels socis i associats per les seves aportacions obliga-

tòries o voluntàries al capital social i els derivats de retorns cooperatius inte-

grats en el fons especial regulat per l'article 85.2.c de la Llei general de coopera-

tives, sempre que el tipus d'interès no excedeixi el bàsic del Banc d'Espanya, in-

crementat tres punts per als socis i cinc punts per als associats. El tipus d'interès

bàsic que es pren com a referència és el vigent en la data de tancament de cada

exercici econòmic.

Com a despeses�no�deduïbles95 es recullen:

1) Les quantitats distribuïdes entre els socis de la cooperativa a compte dels

excedents.

2) L'excés de valor assignat en comptes als lliuraments de béns, serveis, sub-

ministraments, prestacions de treball dels socis i rendes dels béns el gaudi dels

quals hagi estat cedit pels socis a la cooperativa, sobre el seu valor de mercat

determinat d'acord amb el que disposa l'article 15 Llei 20/1990.

(95)Article 20 Llei 20/1990.

Per a la determinació dels rendiments�extracooperatius96 es consideren com

a ingressos d'aquesta naturalesa:

1) Els procedents de l'exercici de l'activitat cooperativitzada quan sigui duta a

terme amb persones no sòcies.

2) Els derivats d'inversions o participacions financeres en societats de natura-

lesa no cooperativa.

3) Els obtinguts d'activitats econòmiques o fonts alienes a les finalitats especí-

fiques de la cooperativa. S'hi inclouen els procedents de les seccions de crèdit

de les cooperatives, amb excepció dels resultants de les operacions actives fetes

amb els socis, dels obtinguts a partir de cooperatives de crèdit i dels procedents

d'inversions en fons públics i valors emesos per empreses públiques.

També es consideren resultats�extracooperatius els increments i les disminu-

cions patrimonials, definits com les variacions en el valor del patrimoni de

la cooperativa que es posin de manifest en ocasió de qualsevol alteració en la

seva composició, d'acord amb el que disposa el TRLIS.

(96)Article 21 Llei 20/1990.
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No obstant això, no es consideren increments patrimonials:

a) Les aportacions obligatòries o voluntàries dels socis i associats al capital social, les
quotes d'ingrés i les deduccions en les aportacions obligatòries efectuades pels socis en
els supòsits de baixa en la cooperativa, destinades al fons de reserva obligatori.

b) La compensació pels socis de les pèrdues socials que els hagin estat imputades.

c) Els resultats de la regularització dels elements de l'actiu quan així ho disposi la llei
especial que l'autoritzi.

d) No tenen la consideració de disminució patrimonial les reduccions del capital social
per baixa dels socis.

Entre les especialitats97 establertes per a les cooperatives protegides i especi-

alment protegides s'han de destacar:

• Les normes especials per a la valoració de les operacions cooperativitzades,

entre altres supòsits.

• La llibertat d'amortització d'elements de l'actiu fix nou amortitzable.

(97)Articles 15 i 33.3 Llei 20/1990.

El tipus�de�gravamen98 que s'aplica als resultats cooperatius és del 20%, men-

tre que als resultats extracooperatius se'ls aplica el tipus general de l'IS, això

és, el 30%.

(98)Article 33.2 Llei 20/1990 i 28.3
TRLIS.

Les cooperatives especialment protegides gaudeixen, a més, d'una bonificació

addicional99del�50%�de�la�quota�íntegra�de�l'IS, corresponent tant a resultats

cooperatius com extracooperatius.

4.15. Règim fiscal de les Canàries

La normativa reguladora d'aquest règim tampoc no es recull en el TRLIS.

Les especialitats del règim especial canari en matèria d'IS se centren en

una sèrie d'incentius fiscals dirigits a estimular les inversions�en�terri-

tori�canari.

La Llei 19/1994, de 6 de juliol, de modificació del règim econòmic i fiscal de les

Canàries, preveu una sèrie de beneficis�fiscals per a inversions efectuades a les

Canàries i bonificacions per a determinades empreses situades a les Canàries:

(99)Article 34.2 Llei 20/1990.

• La reserva�per�a�inversions�a�les�Canàries100: consisteix en la reducció de

la base imposable de l'IS que es poden aplicar els subjectes passius, de les

quantitats dels seus beneficis que, amb relació als seus establiments situats

a les Canàries, hi destinin la reserva per a inversions.

(100)Article 27 Llei 19/1994.

• El règim�especial�de�les�empreses�productores�de�béns�corporals�situa-

des�a�les�Canàries101: es tracta d'una bonificació del 50% de la quota cor-

(101)Article 26 Llei 19/1994.
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responent als rendiments derivats de la venda de béns corporals produïts

a les Canàries per ells mateixos, propis d'activitats agrícoles, ramaderes,

industrials i pesqueres, sempre que, en aquest últim cas, la pesca d'altura

es desembarqui als ports canaris i es manipuli o transformi a l'arxipèlag.

Es poden beneficiar d'aquesta bonificació les persones o entitats domiciliades a les Ca-
nàries o en altres territoris que es dediquin a la producció d'aquests béns a l'arxipèlag,
mitjançant sucursal o establiment permanent.

• La bonificació�prevista�per�a�les�empreses�navilieres102: aquestes empre-

ses poden practicar una bonificació del 90% de la porció de la quota de l'IS

després de practicar, si escau, les deduccions per doble imposició.

El títol V de la Llei 19/1994, de 6 de juliol, de modificació del règim econòmic

i fiscal de les Canàries, recull la regulació de la Zona�Especial�Canària (ZEC).

Els articles 42 a 52 d'aquesta llei regulen el règim fiscal de la ZEC, que, pel que

fa a l'IS, es caracteritza perquè aplica un tipus�de�gravamen�especial per trams

aplicable a la part de la base imposable que correspongui a rendes derivades

d'operacions fetes efectivament en l'àmbit geogràfic de la ZEC.

(102)Article 74 Llei 19/1994.
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Exercicis d'autoavaluació

De�selecció

1. Les agrupacions europees d'interès econòmic...

a)�no tributen per l'IS.
b)�tributen per l'IRNR o segons el que estableixi el CDI que els és aplicable.
c)�gaudeixen d'exempció sobre les rendes obtingudes a l'estranger.

 
2. Les entitats que tinguin per objecte social exclusiu l'arrendament d'habitatges situats al
territori espanyol i que arrendin o ofereixin en arrendament habitatges que hagin construït,
promogut o adquirit...

a)� queden fora de l'àmbit d'aplicació del règim especial de les entitats dedicades a
l'arrendament d'habitatges.
b)�no poden aplicar cap deducció en la quota.
c)�gaudeixen d'una bonificació en la quota del 85%, si compleixen uns requisits determinats.

 
3. En el règim de les societats i dels fons de capital de risc i societats de desenvolupament
industrial regional, l'exempció parcial del 99% de les rendes derivades de la transmissió
d'accions i participacions en entitats que són pròpies del seu objecte social...

a)�és aplicable sempre que la transmissió es produeixi a partir del primer any de tinença
computat des del moment d'adquisició i fins al quinzè any, inclusivament.
b)�és aplicable sempre que la transmissió es produeixi a partir de l'inici del segon any de
tinença computat des del moment d'adquisició i fins al vintè any, inclusivament.
c)� s'aplica amb caràcter alternatiu a la deducció regulada en l'article 30.5 TRLIS sobre les
rendes positives posades de manifest en la transmissió o en el reemborsament d'accions o
participacions representatives dels fons propis d'aquestes entitats.

 
4. Les institucions d'inversió col·lectiva...

a)�tributen al tipus de gravamen de l'1%.
b)�se sotmeten al règim de transparència fiscal internacional.
c)�poden aplicar deduccions en la quota.

 
5. La deducció per reinversió de beneficis extraordinaris...

a)�és aplicable a tots els règims especials de l'IS.
b)�no és aplicable a tots els règims especials de l'IS.
c)�Les dues respostes anteriors són incorrectes.

 
6. En la base imposable de la liquidació de l'IS corresponent al règim de consolidació fiscal...

a)�s'han d'eliminar els dividends inclosos en les bases imposables individuals respecte dels
quals no hagi estat escaient la deducció per doble imposició interna.
b)�s'han d'eliminar de la base imposable del grup els resultats per operacions internes efec-
tuades en el període impositiu.
c)�les eliminacions practicades no s'incorporen en la base imposable del grup fiscal en cap cas.

 
7. Les aportacions no dineràries...

a)�es poden beneficiar del règim de les operacions de reestructuració empresarial.
b)�no es poden beneficiar del règim de les operacions de reestructuració empresarial.
c)�estan emparades en la Directiva 90/434/CEE, de 23 de juliol, relativa al règim fiscal comú
aplicable a les fusions, les escissions, les aportacions d'actius i els bescanvis d'accions fets
entre societats de diferents estats membres.

 
8. En el règim especial de la mineria, la reducció de la base imposable en les dotacions al
factor esgotament...

a)�no pot excedir el 30% en tots els casos.
b)�no pot excedir el 15% en tots els casos.
c)�Cap de les dues respostes anteriors no és correcta.
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9. La compensació de bases imposables negatives en el règim especial d'investigació i explo-
tació d'hidrocarburs...

a)�es fa en un import màxim anual del 50%.
b)�no està permesa.
c)�es limita a un termini de 4 anys.

 
10. El règim de transparència fiscal internacional...

a)�s'aplica en cas que l'entitat no resident sigui al seu torn resident en un estat membre de la
Unió Europea, tret que resideixi en un territori qualificat com a paradís fiscal.
b)�no s'aplica en cas que l'entitat no resident sigui al seu torn resident en un estat membre
de la Unió Europea, tret que resideixi en un territori qualificat com a paradís fiscal.
c)�no s'aplica en cas que l'entitat no resident sigui al seu torn resident en un estat membre
de la Unió Europea, encara que resideixi en un territori qualificat com a paradís fiscal.

 
11. Per al càlcul de la deducció en concepte de pèrdues per deteriorament dels crèdits deri-
vades de les possibles insolvències dels deutors prevista en el règim d'empresa de dimensió
reduïda...

a)�s'inclouen els deutors que individualment tenen cobert el risc d'insolvència, i també els
deutors la dotació dels quals no és fiscalment deduïble.
b)�s'inclouen els deutors que individualment tenen cobert el risc d'insolvència, però no els
deutors la dotació dels quals no és fiscalment deduïble.
c)�no s'inclouen els deutors que individualment tenen cobert el risc d'insolvència, ni els
deutors la dotació dels quals no és fiscalment deduïble.

 
12. El règim d'entitats de tinença de valors estrangers permet l'exempció dels dividends o
les rendes procedents de participacions en beneficis de societats estrangeres, i també de les
plusvàlues generades per la transmissió d'aquestes participacions...

a)�sempre que aquestes rendes no hagin estat objecte de tributació al país d'origen i la societat
participada no estigui situada en un paradís fiscal.
b)�sempre que aquestes rendes hagin estat objecte de tributació al país d'origen i la societat
participada no estigui situada en un paradís fiscal.
c)�sempre que aquestes rendes no hagin estat objecte de tributació al país d'origen i la societat
participada estigui situada en un paradís fiscal.

 
13. En el règim especial d'entitats parcialment exemptes que disposen els articles 120 a 122
TRLIS, gaudeixen d'exempció...

a)�les rendes derivades de la transmissió onerosa de béns afectes a la realització de l'objecte
o finalitat específica quan el total del producte obtingut es destini a noves inversions relaci-
onades amb aquest objecte o finalitat.
b)�les rendes derivades del patrimoni mobiliari i immobiliari de l'entitat.
c)�les rendes derivades d'adquisicions o transmissions a títol onerós, sempre que les unes i
les altres s'obtinguin o realitzin en compliment del seu objecte o finalitat específics.

 
14. L'exclusió de les deduccions i les bonificacions en la quota íntegra es produeix...

a)�en el règim de les entitats esportives.
b)�en el règim de les comunitats titulars de forests veïnals de mancomú.
c)�en el règim especial de les entitats navilieres en funció del tonatge.

 
15. En l'IS, una cooperativa protegida...

a)�aplica als resultats cooperatius un tipus de gravamen del 20% i una bonificació addicional
del 50% de la quota íntegra.
b)�aplica als resultats cooperatius un tipus de gravamen del 20% i cap bonificació addicional
en la quota íntegra.
c)�aplica als resultats cooperatius un tipus de gravamen del 35% i una bonificació addicional
del 50% de la quota íntegra.

 
Casos�pràctics

16.�Entitats�dedicades�a�l'arrendament�d'habitatges

CONSTRUMAT, SA, té com a objecte social la venda i l'arrendament d'habitatges, locals de
negoci i places d'aparcament. L'any x aquesta empresa ven uns habitatges i n'obté una plus-
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vàlua de 175.000 euros, lloga altres habitatges i n'obté unes rendes de 200.000. Al cap de tres
anys aquests habitatges arrendats són venuts a una altra empresa.

Aquesta empresa ofereix durant un exercici un total de vuit habitatges en arrendament ca-
dascun dels quals té 175 m2.

Amb altres entitats, CONSTRUMAT, SA, constitueix una UTE amb la finalitat de promoure
una activitat immobiliària determinada.

17.�Operacions�de�reestructuració�empresarial

BLANC, SA, resident a Espanya, transmet un EP que té a Holanda a l'empresa NEGRE, SA,
resident a Itàlia, i n'obté una plusvàlua de 350.000 euros. En els seus deu anys de funciona-
ment, l'EP havia obtingut pèrdues per valor d'1.000.000 d'euros en els últims cinc exercicis
i beneficis de 400.000 euros en els primers cinc exercicis. NEGRE, SA, esdevé titular del 10%
de les accions de BLANC, SA, mitjançant la seva compra per un valor de 5.000.000 euros; el
seu valor comptable és de 3.000.000 euros.

18.�Incentius�fiscals�per�a�les�empreses�de�dimensió�reduïda

a) FRUCTISA, SA, inicia l'activitat l'1 de maig de l'any x. La xifra de negoci corresponent al
període impositiu d'aquest any ascendeix a 5.000.000 d'euros. Està sotmesa aquesta societat
anònima al règim especial d'empreses de dimensió reduïda l'any d'inici de la seva activitat?

b) FRUCTISA, SA, compra un local el novembre de l'any x per un preu de 600.000 euros i
un coeficient màxim d'amortització segons les taules del 3%, que l'afecta immediatament a
l'activitat. Quin règim d'amortització fiscal és aplicable a aquest immoble? Escau fer algun
ajust fiscal extracomptable en la liquidació de l'IS?

19.�Entitats�parcialment�exemptes

Una fundació sotmesa al règim especial de les entitats sense ànim de lucre de la Llei 49/2002,
obté rendes les següents:

• 6.000 euros en concepte de donatius per a la realització de les seves activitats.
• Subvencions estatals per un valor de 100.000 euros.
• 8.000 euros en concepte de dividends per unes accions d'una empresa petroliera.
• 15.000 euros de plusvàlua per la transmissió d'un local destinat a les activitats pròpies

de la fundació.
• 20.000 euros pel cobrament de matrícules als alumnes que reben un servei d'educació

especial, inclòs en l'objecte o finalitat específica de la fundació.
• 3.000 euros de benefici com a resultat de la venda per un import net de 15.000 euros

d'objectes de decoració fets pels alumnes.

20.�Cooperatives

Una cooperativa de treball associat obté les rendes següents:

• 600.000 euros procedents de l'exercici de l'activitat cooperativitzada feta amb els matei-
xos socis.

• 7.000 euros en concepte d'interessos procedents de la participació de la cooperativa com
a sòcia en una altra cooperativa.

• 4.000 euros derivats de participacions en el capital social d'una societat anònima.
• 100.000 euros per les quotes periòdiques satisfetes pels socis.
• 300.000 euros de plusvàlua per la venda de maquinària afectada en l'activitat cooperativa.
• 15.000 euros d'aportacions voluntàries dels socis en el capital social destinades al fons

de reserva obligatori.

Aquesta cooperativa ha suportat les despeses següents:

• 200.000 euros dels lliuraments de béns, serveis o subministraments fets pels socis.
• 10.000 euros distribuïts entre els socis de la cooperativa a compte dels excedents.
• 300.000 euros pagats per les prestacions de treball dels socis.
• 30.000 euros per l'adquisició de mobiliari d'oficina cinc anys després d'haver iniciat la

seva activitat i d'haver-se inscrit en el Registre de Cooperatives.
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Solucionari

Exercicis d'autoavaluació

1.�a

2.�c

3.�c

4.�a

5.�b

6.�b

7.�a

8.�c

9.�a

10.�b

11.�c

12.�b

13.�a

14.�c

15.�b

16. En primer lloc, perquè CONSTRUMAT, SA, pugui optar pel règim especial ha de tenir
com a objecte principal l'arrendament d'habitatges situats en territori espanyol –amb inde-
pendència que els habitatges pertanyin a l'empresa per construcció, promoció o adquisició–,
per la qual cosa seria possible la inclusió en l'objecte social de CONSTRUMAT, SA, de la ven-
da d'habitatges, sempre que aquesta última activitat tingui la consideració d'activitat "secun-
dària" –article 53.1 TRLIS. En el nostre supòsit, l'arrendament d'habitatges no és l'activitat
principal als efectes del règim especial de l'IS, perquè la renda que n'obté (200.000 euros) no
aconsegueix el 55% de les rendes totals del període (175.000 euros per la venda d'habitatges
+ 200.000 euros per l'arrendament d'habitatges = 375.000 euros), que es queda en un per-
centatge del 53,33%. Per tant, amb la concurrència d'aquesta situació no seria aplicable a
la nostra societat el règim especial d'entitats dedicades a l'arrendament d'habitatges –article
53.2.e TRLIS. En el cas hipotètic que hagués estat aplicable aquest règim al supòsit, s'hauria
d'haver exclòs de la bonificació disposada en l'article 54 TRLIS la part de la quota derivada
de l'arrendament dels locals de negoci –tercer paràgraf de l'article 53.1 TRLIS.

D'altra banda, també seria causa d'exclusió del règim especial que aquí es preveu la realització
d'una operació com la venda dels habitatges arrendats tres anys després que se n'hagi iniciat
el lloguer, ja que es requereix un període mínim de permanència de set anys –article 52.2.c
TRLIS. En cas d'haver estat aplicable el règim especial, la realització d'aquesta venda prema-
tura hauria implicat, per a cada habitatge, la pèrdua de la bonificació que hauria correspost,
de manera que, juntament amb la quota del període impositiu en el qual s'hauria produït
l'incompliment de la condició legal, s'hauria d'haver ingressat l'import de les bonificacions
aplicades en la totalitat dels períodes impositius en els quals hauria resultat aplicable aquest
règim especial, sense perjudici dels interessos de demora, recàrrecs i sancions que, si escau,
haurien resultat procedents –últim paràgraf de l'article 53.2.c TRLIS.

Finalment, també és causa d'exclusió de règim especial el fet que únicament siguin vuit els
habitatges arrendats, ja que per a l'exercici de l'opció es requereix un mínim de 10 habitatges
arrendats o ofertes en arrendament –article 53.2.a TRLIS. A més, el TRLIS també exigeix que
la superfície construïda de cada habitatge no excedeixi els 135 m2 –article 53.2.b TRLIS–,
límit que tampoc no compleix l'empresa del nostre supòsit, en aconseguir la superfície de
cadascuna dels habitatges arrendats la xifra de 175 m2.

Quant a la constitució de l'UTE, el règim especial d'entitats dedicades a l'arrendament
d'habitatges és incompatible amb el règim especial de les UTE i amb la resta de règims es-
pecials, excepte el de consolidació fiscal, el de transparència fiscal internacional i el de les
operacions de reestructuració empresarial –article 53.4 TRLIS–, per la qual cosa aquesta cir-
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cumstància constitueix un nou impediment per a l'exercici de l'opció pel règim especial que
ens ocupa.

17. El supòsit plantejat entra dins de l'àmbit d'aplicació d'aquest règim especial, caracteritzat
pel fet que no s'integren en la base imposable les rendes que es posin de manifest com a
conseqüència de les transmissions de béns i drets resultants de les operacions –article 84
TRLIS.

Més concretament, es tracta d'una operació feta per una entitat resident en territori espanyol
(BLANC, SA) que transmet un EP situat al territori d'un estat membre de la UE (Holanda)
a una entitat (NEGRE, SA) també resident en territori d'algun estat membre (Itàlia), que es
pot beneficiar del règim sempre que revesteixi alguna de les formes enumerades en l'annex I,
part A, de la Directiva 2009/133/CE, de 19 d'octubre, i que estiguin subjectes i no exemptes a
algun dels tributs relacionats en la Parteix B de l'Annex I de la Directiva –lletra d de l'art. 84.1
TRLIS. En aquest supòsit concret, l'article 92 TRLIS estableix que la base imposable de l'entitat
transmitent resident en territori espanyol (BLANC, SA) s'incrementa en l'import de l'excés de
les pèrdues sobre els beneficis imputats per l'EP, amb el límit de la renda positiva derivada de
la seva transmissió. En el nostre cas, BLANC, SA, hauria d'incrementar la seva base imposable
de l'IS 600.000 euros, que és el resultat de la diferència entre les pèrdues (1.000.000 d'euros)
i els guanys (400.000 euros) inclosos en els comptes del seu EP situat a Holanda durant els
últims 10 anys, encara que com que és la plusvàlua obtinguda amb la transmissió únicament
de 350.000 euros, l'increment assenyalat es limita a aquesta última quantitat.

D'altra banda, la no-inclusió de les rendes derivades de la transmissió a la base imposable
de BLANC, SA, ha d'anar acompanyada del manteniment, a efectes fiscals, dels valors que
els elements patrimonials transmesos tenien en l'entitat transmitent abans de dur-se a terme
l'operació, als efectes de la tributació que operarà en aquesta última si es tornen a transmetre
aquests elements –article 85 TRLIS. No obstant això, aquesta regla no es manté en el nostre
supòsit, perquè l'entitat adquirent (NEGRE, SA) té una participació d'almenys el 5% en el
capital de la transmitent (BLANC, SA) –concretament, un 10%–; l'import de la diferència de
2.000.000 d'euros entre el preu d'adquisició de la participació (5.000.000 d'euros) i el seu valor
teòric (3.000.000 d'euros) és el que s'ha d'imputar als béns i drets adquirits –article 89.3 TRLIS.

18.a) El límit de xifra de negoci per a beneficiar-se d'aquest règim especial se situa en
10.000.000 d'euros. En el supòsit plantejat, hem d'elevar a l'any de l'import net de la xifra de
negoci quan l'activitat es desenvolupa durant un termini inferior (article 108.2 RLIS). La xifra
de negoci de 5.000.000 d'euros de FRUCTISA, SA, correspon únicament a 8 mesos d'activitat
durant l'any x, per la qual cosa la xifra de negoci que cal tenir en compte realment s'ha de
calcular proporcionalment al que correspondria en 12 mesos: (5.000.000 × 12)/8 = 7.500.000
euros. Per tant, la societat anònima se sotmet a aquest règim especial perquè la seva xifra de
negoci es troba per sota de 10.000.000 d'euros.

b) FRUCTISA, SA, pot aplicar el règim de llibertat d'amortització al local adquirit, d'acord amb
que disposa en l'article 109 TRLIS, sempre que durant els 24 mesos següents a la data de l'inici
del període impositiu que el local entra en funcionament (en el nostre cas, entre l'1 de maig
de l'any x i l'1 de maig de l'any x + 2), la plantilla mitjana de l'empresa s'incrementi respecte de
la plantilla mitjana dels 12 mesos anteriors, i que aquest increment es mantingui durant un
període addicional de 24 mesos més. En aquest supòsit, la societat anònima no podria aplicar
la llibertat d'amortització sobre el total de l'adquisició (600.000 euros), sinó només sobre la
part de la inversió que resulti d'aplicar 120.000 euros per l'increment de plantilla calculat amb
dos decimals. Com que no és possible optar per la regla de llibertat d'amortització prevista en
l'article 110 TRLIS (inversions de valor escàs), atesa la quantia elevada de la inversió, la segona
possibilitat consisteix en l'aplicació del règim d'amortització de l'immobilitzat material nou
que recull l'article 111 TRLIS, d'acord amb el qual l'amortització fiscal resultant seria: 600.000
× (3% × 2) = 36.000 euros. Com que llavors l'amortització comptable és únicament de 18.000
euros (600.000 × 3%), en la liquidació de l'IS corresponent a aquesta empresa de dimensió
reduïda escauria efectuar un ajust fiscal negatiu per la diferència de 18.000 euros (36.000 –
18.000).

19.�Rendes�exemptes:

a) 6.000 euros en concepte de donatius per a la realització de les seves activitats: lletra a de
l'article 6.1r. Llei 49/2002.

b) Subvencions estatals per un valor de 100.000 euros: lletra c de l'article 6.1r. Llei 49/2002.

c) 8.000 euros en concepte de dividends per unes accions d'una empresa petroliera: article
6.2n. Llei 49/2002.

d) 15.000 euros de plusvàlua per la transmissió d'un local destinat a les activitats pròpies de
la fundació: article 6.3r. Llei 49/2002.
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e) 20.000 euros pel cobrament de matrícules als alumnes que reben un servei d'educació
especial, inclòs en l'objecte o finalitat específica de la fundació: article 7.7è. Llei 49/2002.

f) 3.000 euros de benefici com a resultat de la venda per un import net de 15.000 euros
d'objectes de decoració fets pels alumnes esmentats: article 7.11è. o 7.12è. Llei 49/2002.

Rendes�no�exemptes: 0 euros

Base imposable: 0 euros

Quota: 0 euros × 10% = 0 euros

Nota: la comparació d'aquest resultat amb l'obtingut en l'exemple pràctic del subapartat "En-
titats parcialment exemptes" d'aquest mòdul revela amb claredat les importants diferències
en matèria d'exempcions que es produeixen en el règim fiscal de les entitats sense ànim de
lucre regulades en la Llei 49/2002 i el règim especial d'entitats parcialment exemptes disposat
en els articles 120 a 122 TRLIS.

20. La cooperativa de treball associat té la consideració de cooperativa especialment protegida
–articles 7.a i 8 Llei 20/1990.

Per al càlcul de la base imposable de l'IS cal separar els resultats cooperatius (els que deriven
del desenvolupament de l'activitat cooperativitzada que constitueix l'objecte de la coopera-
tiva) i els resultats extracooperatius.

Són resultats cooperatius els següents:

a) 600.000 euros procedents de l'exercici de l'activitat cooperativitzada feta amb els mateixos
socis: article 17.1 Llei 20/1990.

b) 7.000 euros en concepte d'interessos procedents de la participació de la cooperativa com
a sòcia en una altra cooperativa: article 17.5 Llei 20/1990.

c) 100.000 euros per les quotes periòdiques satisfetes pels socis: article 17.2 Llei 20/1990.

Les despeses deduïbles amb relació a aquests ingressos cooperatius són:

a) 200.000 euros dels lliuraments de béns, serveis o subministraments fets pels socis: article
18.1 Llei 20/1990.

b) Les quantitats distribuïdes entre els socis de la cooperativa a compte dels excedents (10.000
euros) tenen la consideració de despesa no deduïble: article 20 Llei 20/1990.

c) 300.000 euros pagats per les prestacions de treball dels socis: article 18.1 Llei 20/1990.

d) L'adquisició de mobiliari d'oficina cinc anys després d'haver iniciat la seva activitat i
d'haver-se inscrit en el Registre de Cooperatives (30.000 euros) no és despesa deduïble. Igual
que en el règim general de l'IS, la despesa deduïble la constitueix l'amortització futura del
mobiliari i, en aquest cas, la cooperativa no gaudeix del benefici de la llibertat d'amortització,
perquè la llei exigeix que l'adquisició es dugui a terme en el termini de tres anys a partir de
la data de la seva inscripció en el Registre de Cooperatives.

El total d'ingressos nets cooperatius (ingressos cooperatius – despeses deduïbles) és: (600.000
+ 7.000 + 100.000) – (200.000 + 300.000) = 707.000 – 500.000 = 207.000 euros.

Sobre aquesta base imposable formada per resultats cooperatius s'aplica el tipus de gravamen
del 20 per 200 –lletra a de l'article 33.2 Llei 20/1990–: 207.000 × 20% = 41.400 euros.

Per la seva banda, els resultats extracooperatius són:

a) 4.000 euros derivats de participacions en el capital social d'una societat anònima: article
21.2 Llei 20/1990.

b) 300.000 euros de plusvàlua per la venda de maquinària afectada en l'activitat cooperativa:
article 22.1 Llei 20/1990.

c) Les aportacions voluntàries dels socis en el capital social destinades al fons de reserva
obligatori (15.000 euros) no es consideren increments patrimonials: lletra a de l'article 22.2
Llei 20/1990.

El total d'ingressos extracooperatius és: 4.000 + 300.000 = 304.000 euros.
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Sobre aquesta base imposable formada per resultats extracooperatius s'aplica el tipus de gra-
vamen general del 30‰ –lletra b de l'article 33.2 Llei 20/1990–: 304.000 × 30% = 91.200
euros.

La quota íntegra de l'IS corresponent a aquesta cooperativa es compon de la suma de les dues
quotes obtingudes: 41.400 euros (resultats cooperatius) + 91.200 euros (resultats extracoope-
ratius) = 132.600 euros.

En la seva condició de cooperativa especialment protegida, correspon aplicar sobre aquesta
quota íntegra una bonificació del 50% –article 34.2 Llei 20/1990–: 132.600 – (132.600 × 50%)
= 66.300 euros. Si aquesta cooperativa complís els requisits recollits en la DA 4a. Llei 20/1990
(50% o més de socis minusvàlids que acreditin que es trobaven en situació de desocupació en
el moment de constituir-se la cooperativa), la deducció ascendiria al 90% de la quota íntegra
durant els cinc primers anys d'activitat social.
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Abreviatures

CDI  m   Conveni per a evitar la doble imposició.

DGT  f   Direcció General de Tributs.

EP  m   Establiment permanent.

FIAMM  m   Fons d'inversió en actius del mercat monetari.

FIM  m   Fons d'inversió mobiliària.

IAE  m   Impost sobre activitats econòmiques.

IIVTNU  m   Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana.

IRNR  m   Impost sobre la renda de no residents.

IRPF  m   Impost sobre la renda de les persones físiques.

IS  m   Impost sobre societats.

ITPAJD  m   Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats.

IVA  m   Impost sobre el valor afegit.

LIRPF  f   Llei, de 28 de novembre, de l'impost sobre la renda de les persones físiques.

RIS  m   Reglament de l'impost sobre societats.

SA  f   Societat anònima.

SAD  f   Societat anònima esportiva.

SIM  f   Societat d'inversió mobiliària.

SIMCAV  f   Societat d'inversió de capital variable.

TIC  f pl   Tecnologies de la informació i de la comunicació.

TJCE  m   Tribunal de Justícia de les Comunitats Europees.

TRLIRNR  m   Text refós de la llei de l'impost sobre la renda de no residents, Reial decret
legislatiu 5/2004, de 5 de març.

TRLIS  m   Text refós de la llei de l'impost sobre societats, Reial decret legislatiu 4/2004, de
5 de març.

TRLSA  m   Text refós de la llei de societats anònimes, aprovat pel Reial decret legislatiu
1564/1989, de 22 de desembre.

UE  f   Unió Europea.

UTE  f   Unió temporal d'empreses.

ZEC  f   Zona especial canària.
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