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EL NOU IMPOST SOBRE SOCIETATS 

 

 
Comissió Relacions Comptabilitat-Fiscalitat de l’ACCID 
 

 

La  Comissió de l’ ACCID de Comptabilitat i Fiscalitat ens fa arribar unes primeres 

impressions sobre el nou impost, després d’un intercanvi d’impressions que van mantenir 

a la reunió del proppassat 24 de novembre: 

 

Fruit del debat, que s’ha centrat en l’ Impost sobre Societats, s’han posat de manifest 

els aspectes següents: 

 

a) La nova Llei presenta una rebaixa des d’una òptica visual i estètica mantenint, 

però, la recaptació en l’ Impost sobre Societats, ja que no sembla viable 

incrementar l’ IRPF: compensa més que sobradament la rebaixa de tipus amb un 

eixamplament de la base imposable. 

 

b) La pretensió de la “Dirección General de Tributos” ha estat la d’anivellar i 

estabilitzar la recaptació a través del temps, mitjançant limitacions a la 

compensació de bases imposables negatives, a la deducció d’interessos o 

d’amortitzacions, etc., evitant així de deixar els ingressos pressupostaris a mercè 

dels vaivens dels cicles econòmics. 

 

c) Un dels aspectes positius és el nou tractament de les exempcions de l’article 21, en 

matèria de dividends i de transmissió de participacions, si la participació és d’un 

mínim del 5% o de 20 MEUR, malgrat que suposa la desaparició de la deducció 

parcial sobre dividends quan el percentatge de participació és inferior al 5%. 

 

d) Aquesta nova Llei, malgrat que no entrarà en vigor fins al primer exercici que 

comenci a partir del dia 1-1-2015, afecta també el tancament de l’exercici 2014, si 

més no des del punt de vista comptable, a causa dels canvis de criteri en 

amortitzacions, deduccions, etc. a futur, i de la disminució de tipus, que faran que 

s’hagin de recalcular els saldos dels impostos diferits actius i passius. 

 

e) Hi ha el risc de més inseguretat jurídica, derivada d’una eventual disparitat de 

criteris interpretatius de la DGT sobre les novetats, com ha passat en múltiples 

ocasions entre les oficines del Ministeri a Barcelona i a Madrid, agreujat encara 

més pel fet que el règim sancionador pràcticament no ha estat modificat. 
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f) Es detecten deficiències en el règim transitori, i també en matèria d’emplenament 

de documentació i compliment de condicions. 

 

g) Hi manca una adequació de les normes mercantils a les modificacions de tipus 

comptable i fiscal, sobretot en matèria de situacions de dissolució.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altres notes tècniques publicades per ACCID:  

 

 “El ABC del Credit Manager” (Joan Anton Ros Guasch)  

 "Capital humano: un intangible relevante durante la crisis" (Joan Anton Ros 

Guasch) 

 "El cuadro de mando: soporte de sistema de indicadores" (Luis Muñiz) 

 "El control presupuestario en las empresas editoriales" (Nati Sánchez Aznar) 

 “Impost sobre el valor afegit. Criteris de caixa: Aspectes rellevants i 

comptabilització” (Gemma Palet i José Manuel Lizanda) 

 “Efectes comptables de la Llei de suport als emprenedors (Llei 14/2013 de 27 de 

setembre)” (Anselm Constans) 

 “La fase final de migración a SEPA” (Pere Brachfield) 

 

Per consultar els documents relacionats clicka aquí 

http://www.accid.org/documents.php?id=0&sec=4

