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Objectius de la nova Llei de l'Impost de societats (IS) i entrada en vigor 
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■ Objectius:

■ Revisió global de la norma

Es
tu
di
s 
d’ ■ Revisió global de la norma.

■ Neutralitat, igualtat i justícia.

■ Increment de la competitivitat de l'empresa espanyola■ Increment de la competitivitat de l empresa espanyola.

■ Acostament entre el tipus nominal i el tipus efectiu de l'impost.

■ Ampliació de la base imposable per estabilitzar els recursos.■ Ampliació de la base imposable per estabilitzar els recursos.

■ Reducció de la diferència entre el tractament fiscal del finançament aliè i el
finançament propi.

■ Simplificació de l'impost.

■ Actualització de la norma i la seva adaptació al dret comunitari i a
i t d i i t tipronunciaments administratius.

■ Entrada en vigor: 1-1-2015, aplicable a períodes impositius iniciats a partir
d'aquesta data.
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Correccions de valor: amortitzacions
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■ Incorporació de les taules d'amortització en la Llei (art.12):

■ Simplificació respecte les previstes en l'actualitat en el Reglament de l'IS (es passa de

Es
tu
di
s 
d’

S p cac ó especte es p e stes e actua tat e e eg a e t de S (es passa de
646 a 30 elements).

■ Es mantenen els diferents mètodes d'amortització actuals en els mateixos termes
(percentatge constant, nombres dígits, pla acceptat per l'Administració…)(percentatge constant, nombres dígits, pla acceptat per l Administració…)

■ Amortització comptable no deduïble en 2013 i 2014 (DT. 37ª)

■ Es manté la recuperació fiscal del 30% de l'amortització comptable no deduïble en 2013 i
2014 ( li bl ERD’ ) bé li l t d t l t i i d d bé d t l2014 (aplicable a no ERD’s) bé linealment durant el termini de deu anys o bé durant la
vida útil de l'actiu.

■ S'introdueix una deducció del 5% (2% en 2015) de les quantitats integrades per minorar
l t ò i t l d ió d ti i itiel cost econòmic generat per la reducció de tipus impositius.

■ Règim transitori aplicable si varien els coeficients o mètode d'amortització (DT.
13ª)

■ Amortització aplicant el nou coeficient sobre el VNC a 1.1.15 durant els exercicis que
quedin per completar la nova vida útil.
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Correccions de valor: amortitzacions
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■ Llibertat d'amortització.

■ Es contempla un nou supòsit per a elements de l'immobilitzat material nous

Es
tu
di
s 
d’ ■ Es contempla un nou supòsit per a elements de l immobilitzat material nous

amb valor unitari que no excedeixi de 300 euros, fins al límit de 25.000 euros
per exercici.

■ Immobilitzat intangible amb vida útil definida (art.12.2).

■ Amortització atenent a la durada de la seva vida útil.■ Amortització atenent a la durada de la seva vida útil.

- S'eliminen els requisits previstos actualment (adquisició a títol onerós i a tercers no
pertanyents al grup de l'art. 42. CC) i la limitació del 10%.

- S'estableix un règim transitori que no permet deduïr fiscalment l’amortització derivada
d'intangibles adquirits a entitats del grup en períodes impositius iniciats abans d'1 de
gener de 2015 (DT. 35ª).
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Correccions de valor: pèrdua per deteriorament de valor d'elements patrimonials
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■ Les despeses per deteriorament dels següents actius passen a ser no deduïbles:

Es
tu
di
s 
d’ ■ Elements d'immobilitzat material i intangible.

■ Inversions immobiliàries.

■ Valors representatius de deute.

■ El deteriorament no deduït ho serà via amortització o baixa de balanç.ç

■ La pèrdua per deteriorament d'existències continua essent deduïble.
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a  Modificacions en base imposable

Correccions de valor: pèrdua per deteriorament de valor d'elements patrimonials / 
Rendes derivades de la transmissió d’immobles

Ec
on

om
ia
 i  Rendes derivades de la transmissió d immobles

■ Fons de comerç i intangible de vida útil indefinida.

E d d i ó d l 5% l i d'i ió bl

Es
tu
di
s 
d’ ■ Es dedueix a raó del 5% anual sense necessitat d'imputació comptable.

■ S'eliminen els requisits següents per a la seva deducció:

- Adquisició no realitzada a entitats del grupAdquisició no realitzada a entitats del grup.

- Dotació de reserva indisponible (fons de comerç). Tot i ser obligatòria mercantilment!

■ S'estableix un règim transitori que no permet deduir fiscalment els intangibles i fons de
comerç adquirits a entitats del grup en períodes impositius iniciats abans d'1 de gener de
2015 (DT.35ª).

■ Règim transitori per a l'exercici 2015: la deducció serà del 1% per al fons de comerç i del
2% per a l'intangible de vida útil indefinida.

■ Rendes derivades de la transmissió d’immobles: supressió dels coeficients de
correcció monetària.

6



Em
pr
es
a  Modificacions en base imposable

Despeses no deduïbles
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■ Noves despeses no deduïbles:

■ Atencions a clients o proveïdors: deduïbles amb el límit del 1% de l'import net

Es
tu
di
s 
d’ ■ Atencions a clients o proveïdors: deduïbles amb el límit del 1% de l import net

de la xifra de negocis del propi període impositiu.

■ Despeses derivades d'operacions realitzades amb persones o entitats
i l d d t i i lifi ió fi l dif t ivinculades que determinin, per una qualificació fiscal diferent, ingressos

exempts o sotmesos a un tipus nominal inferior al 10 per cent.
■ Retribucions d'administradors: s'estableix expressament la deduïbilitat de les

retribucions dels administradors quan derivin de l‘exercici de funcions d'alta
direcció o altres funcions derivades d'un contracte laboral amb l'entitat.

■ No deduïbilitat de despeses que representin una retribució dels fons propis, ambp q p p p ,
independència de la seva consideració comptable.
- Préstecs participatius: es consideren retribució dels fons propis, no deduïble, la

corresponent a préstecs participatius atorgats per entitats que formin part del mateix grupp p p p g p q p g p
(42 CoCo), amb independència de la seva residència i de l'obligació a formular CCAA
consolidades.

- No aplicable a contractes anteriors a 20 de juny de 2014 (DT.17ª).
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Limitació deduïbilitat de la despesa financera
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■ Limitació addicional a la deducció de despeses financeres de deutes destinats
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tu
di
s 
d’

p
a l'adquisició d'entitats:

■ Es deduiran amb el límit addicional del 30% del benefici operatiu de la pròpia
entitat que va realitzar l'adquisició sense incloure el benefici operatiu deentitat que va realitzar l adquisició, sense incloure el benefici operatiu de
qualsevol entitat que es fusioni amb aquella en els quatre anys posteriors a
l'adquisició (art. 16.5 i 83).

- No aplica el límit en el període impositiu d'adquisició, si aquesta es finança amb deute,
com a màxim, en un 70% del preu d'adquisició. El límit no aplicarà en els períodes
impositius següents si l'import del deute es va reduint, almenys, en la part proporcional
que correspongui en cadascun dels 8 anys següents fins que el deute representi el 30que correspongui en cadascun dels 8 anys següents, fins que el deute representi el 30
per cent del preu d'adquisició.

- Aquestes despeses financeres també integraran el límit general.
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Tractament fiscal dels dividends
Ec
on

om
ia
 i  ■ Exempció sobre dividends (art. 21):

■ S'estén el règim aplicable en l'actualitat a les rendes de participacions en societats no
residents a les entitats residents a Espanya.

Es
tu
di
s 
d’ ■ Requisits:

a) Participació de, almenys, un 5% o de valor superior a 20 milions d'euros, i antiguitat
superior a un any.

b) En el cas de participació en entitat no resident, l'entitat participada ha d'haver estat
subjecta i no exempta a un tipus nominal de, almenys, el 10% per un impost de
naturalesa idèntica o anàloga a l'IS (amb independència de l'aplicació d'algun tipus
d' ió b ifi ió d ió d d ió)d'exempció, bonificació, reducció o deducció).

■ Exempció sobre rendes derivades de la transmissió de valors en entitats residents i
no residents (article 21 3)no residents (article 21.3)

■ Exempció de les rendes per la venda de participacions si compleixen els requisits relatius
als dividends. També aplicable en supòsits de liquidació, separació del soci, fusió,

i ió t t l i l d ió d it l t ió di i ió l b l d' ti iescissió total o parcial, reducció de capital, aportació no dineraria o cessió global d'actiu i
passiu.

■ L'exempció es refereix a tota la renda i no es limita a les reserves generades durant el
í d d ti d l ti i ió
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Incentius fiscals
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■ Reserva de capitalització:
■ En “substitució” de la deducció per reinversió, s'introdueix aquesta figura per incentivar la

reinversió i la capitalització de les societats

Es
tu
di
s 
d’ reinversió i la capitalització de les societats.

■ Reducció de la base imposable en un 10% de l'import de l'increment dels seus fons
propis en la mesura que (i) l'increment es mantingui durant un termini de 5 anys i (ii) es
doti na reser a per l'import de la red cció deg dament separada i indisponible d rantdoti una reserva per l'import de la reducció, degudament separada i indisponible durant
aquests 5 anys.

■ La reducció no podrà superar el 10% de la base imposable positiva prèvia a la
ió d b i bl ti E l d'i fi iè i d bcompensació de bases imposables negatives. En el cas d'insuficiència de base

imposable, les quantitats pendents podran aplicar-se en els 2 anys immediats i
successius, conjuntament amb la del propi exercici amb el mateix límit.

S' t bl i l l d t i ió d l'i t d l f i l t■ S'estableixen regles per a la determinació de l'increment dels fons propis, excloent-se,
entre d’altres, les aportacions de socis, les ampliacions de capital o fons propis per
compensació de crèdits, que suposen que com a regla general aquest increment dels
fons propis es correspongui amb els beneficis de l'exercici no distribuïts.o s p op s es co espo gu a b e s be e c s de e e c c o d s bu s

■ Càlcul per al grup consolidat fiscal.
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Incentius fiscals
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■ Reserva de capitalització (exemple):
■ L'entitat A obté en l'exercici 2014 un benefici de 3.000 u.m que decideix destinar

Es
tu
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s 
d’

e t tat obté e e e c c 0 u be e c de 3 000 u que dec de dest a
íntegrament a reserves.

FFPP 2014 2015
C i l 10 000 10 000Capital 10.000 10.000
Reserves ‐ 3.000
Bº exercici 3.000 3.500
TOTAL 13.000 18.515

■ Reserva de capitalització a aplicar en 2015:

- Increment de FFPP: 3.000

- BI prèvia (no hi ha ajustos): 3.500

- Reserva capitalització: 300 = 10% de 3.000 (no opera el límit)

- BI: 3 200BI: 3.200

- CI (28%): 896

- Tipus efectiu: 25,6%
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Bases imposables negatives
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■ Compensació de BINs
■ Aplicables sense limitació temporal.

Es
tu
di
s 
d’ - Règim transitori (DT.21ª): BINs anteriors a 1 de gener de 2015 podran compensar-se

en els períodes següents.
■ Limitacions a la compensació de BINs:

- Càlcul per a grup consolidat fiscal.

- Mesures temporals 2015 (DT.34ª): compensació limitada al (i) 25% de la base imposable, si INCN
almenys de 60 milions d'euros o (ii) 50%, si INCN està entre 20 i 60 milions d'euros; sempre que
volum d'operacions sigui superior a 6 milions d'euros (totes les xifres referides als 12 mesos
anteriors).

- Règim transitori 2016 (DT.36ª): compensació limitada al 60% de la base imposable prèvia a
l'aplicació de la reserva de capitalització i a la seva compensació En tot cas 1 milió d'eurosl aplicació de la reserva de capitalització i a la seva compensació. En tot cas, 1 milió d euros.

● Aplica a totes les societats amb independència de la seva INCN.

- Règim a partir de 2017 (art.26): compensació limitada al 70% de la base imposable. En tot cas, 1
milió d'eurosmilió d'euros.

● Aplica a totes les societats amb independència de la seva INCN.
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Bases imposables negatives
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■ Compensació de BINs (cont.)
■ Impossibilitat de compensar les BINs en l'adquisició d'entitats si concorren les

Es
tu
di
s 
d’

poss b tat de co pe sa es s e adqu s c ó d e t tats s co co e es
circumstàncies següents:
- Adquisició de la majoria del capital social amb posterioritat a la conclusió del període

impositiu al que correspon la BIN, amb participació anterior inferior al 25% i si l'entitat
adquirida es troba en alguna d'aquestes circumstàncies:
i. no realitzava activitat econòmica dins dels 3 mesos anteriors a l'adquisició;
ii. realitzés una activitat econòmica en els 2 anys posteriors a l'adquisició diferent o

addicional a la realitzada amb anterioritat que determinés un INCN superior al
50% de l'INCN mitjà dels 2 anys anteriors (diferent grup CNAE);

iii. sigui entitat patrimonial; o
iv. hagi estat donada de baixa en l'índex d'entitats.

■ El dret de l'Administració a comprovar BINs prescriurà als 10 anys. Transcorregut elp p y g
termini, el contribuent haurà d'acreditar que les BINs resulten procedents, així com la
seva quantia, mitjançant únicament l'exhibició de la liquidació o autoliquidació i la
comptabilitat, amb acreditació del seu dipòsit durant el citat termini en el Registre
M til
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■ Tipus general de gravamen: 25%.

■ Exercici 2015: 28% (excepte entitats que en l'actualitat tributen al 25%)

Es
tu
di
s 
d’ ■ Exercici 2015: 28% (excepte entitats que en l actualitat tributen al 25%).

■ Excepte entitats financeres: mantenen el 30%, així com la resta de societats
integrants dels seus grups de consolidació fiscal.

■ Entitats de nova creació: 15%.

■ Han de desenvolupar activitat econòmica.

■ Durant el primer període impositiu que es generi base imposable positiva i en el
següent.

■ No s'entén iniciada l'activitat: (i) quan hagi estat desenvolupada prèviament per■ No s entén iniciada l activitat: (i) quan hagi estat desenvolupada prèviament per
una persona o entitat vinculada i es transmeti a l'entitat de nova constitució, (ii)
quan hagi estat exercida per una persona física que participa en l'entitat en més
d'un 50% i (iii) quan formi part d'un grup de l'article 42 del CCd un 50% i (iii) quan formi part d un grup de l article 42 del CC.
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■ Es limita el dret de l'Administració per comprovar les deduccions per doble
imposició pendents d'aplicar a un termini de 10 anys. Transcorregut aquest termini,

l t ib t h à d' dit l d d i lt d t i í l

Es
tu
di
s 
d’ el contribuent haurà d'acreditar que les deduccions resulten procedents, així com la

seva quantia, mitjançant l'exhibició de la liquidació o autoliquidació i de la
comptabilitat, amb acreditació del seu dipòsit durant el citat termini en el Registre
MercantilMercantil.

■ Deduccions per evitar la doble imposició:p p
■ Eliminació de la deducció per doble imposició interna (aplica l'exempció).

■ Manteniment de la deducció per doble imposició internacional.
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Modificacions en deduccions
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■ Se suprimeixen les següents deduccions:

Es
tu
di
s 
d’ ■ Deducció per inversió de beneficis.

■ Deducció per reinversió de beneficis extraordinaris.

■ Deducció per inversions mediambientals.

■ Es mantenen les següents deduccions:■ Es mantenen les següents deduccions:

■ Deducció per R+D+i

■ Deducció per inversions en produccions cinematogràfiques.■ Deducció per inversions en produccions cinematogràfiques.

■ Deducció per creació d'ocupació

■ Deducció per donatius■ Deducció per donatius
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 i  ■ Entitats de reduïda dimensió (PIMES)

■ Àmbit d'aplicació: es manté el mateix llindar existent: xifra de negocis de
l' i i t i i f i 10 ili d'

Es
tu
di
s 
d’ l'exercici anterior inferior a 10 milions d'euros.

- Com a novetat, s'estableix expressament que no podran aplicar el règim les entitats
definides com a patrimonials (criteri ja seguit per la Inspecció).

- S'estableix que en cas de grups per al càlcul de la xifra de negocis es tindran en
compte les eliminacions i incorporacions comptables.

■ No es preveu l'aplicació de cap tipus reduït Tributació al tipus general del 25%■ No es preveu l aplicació de cap tipus reduït. Tributació al tipus general del 25%.
No obstant això, per a l'exercici 2015 aplicaran els següents tipus:

- 25% pels primers 300.000 euros de base imposable / 28% per la resta.

- Microempreses (import de la xifra de negocis < 5M i plantilla mitjana inferior a 25
treballadors): aplicació del tipus super reduit del 25% per tota la base imposable
subjecte al compliment de determinats requisits de creació d'ocupació.

■ Incentius fiscals:
- Es manté l'aplicació de la llibertat d'amortització i l'amortització accelerada però

s'exigeix que els elements estiguin afectes a activitats econòmiques
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■ Entitats de reduïda dimensió (PIMES) (Cont.)

Es
tu
di
s 
d’ ■ Incentius fiscals:

- S'elimina la llibertat d'amortització per a inversions d'escàs valor (ja previst en règim
general).g )

- S'introdueix la reserva d'anivellament (“nivelación”) de bases imposables.

● Reducció de la base imposable positiva en un 10% amb el límit d'1 milió d'euros.
L tit t d ïd ' ddi i l BINS ' bti i d t l 5Les quantitats reduïdes s'addicionen a les BINS que s'obtinguin durant els 5 anys
següents fins a compensar-les i la part restant s'addiciona a la base imposable
del cinquè any.

S' i i l d ió d' i di ibl l i i● S'exigeix la dotació d'una reserva indisponible pels imports minorats.

● La reserva és incompatible amb la reserva de capitalització.
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Es
tu
di
s 
d’ NO RESIDENT (1) NO RESIDENT (1)

RESIDENT RESIDENT RESIDENT RESIDENT

RESIDENT RESIDENT

Inclusió
en el grup 
consolidat 
en 2015

Opció per consolidar en 2015

Possibilitat de consolidar fiscalmente en 2015Grup consolidat fiscal ja existent

(1) Societat no resident, EP de societat no resident o sotmesa a normativa foral Basca

19



Em
pr
es
a  Operaciones Vinculades

Modificacions en els criteris de vinculació

Ec
on

om
ia
 i  ■ Modificacions en els criteris de vinculació

■ Es manté la relació de vinculació societat-conseller o administrador, “excepte en el
corresponent a la retribució per l'exercici de les seves funcions”.

Es
tu
di
s 
d’

■ S'elimina un supòsit de vinculació pel qual els socis d'una entitat es consideraven
vinculats amb una altra entitat, pel sol fet que ambdues entitats formessin part d'un grup
mercantil.

■ Nova definició de relació soci o partícip-societat:
- s'eleva la participació igual o superior al 25% (abans era del 5%).

- s'elimina referència especial del 1% si es tracta de valors admesos a negociació en un mercat regulat.s elimina referència especial del 1% si es tracta de valors admesos a negociació en un mercat regulat.

■ Prestacions de serveis per soci professional, persona física, a entitat vinculada

■ S'incorporen a la Llei les condicions per considerar de mercat el preu convingut amb
certes modificacions que amplien el seu àmbit d’aplicació Els requisits queden així:certes modificacions que amplien el seu àmbit d’aplicació. Els requisits queden així:

- Més del 75% dels ingressos de l’entitat provinguin de les activitats professionals (abans, a més,
havia de ser ERD i tenir resultat positiu abans de deduir retribucions dels socis)

- L’import de les retribucions dels socis no resulti inferior al 75% del resultat previ (abans 85%)

- La retribució de cada soci:

● S’estableixi d’acord amb la seva contribució i no sigui inferior a 1,5 vegades el salari mig dels
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empleats amb funcions similars.


