Miembro de

Nº 18 / Juny 2016

IMPOST SOBRE SOCIETATS
A continuació passem a detallar els tipus de gravamen aplicable a períodes impositius
iniciats l'any 2015 i 2016 (Art. 29 i DT 34è Llei de l'Impost de societats)

SUBJECTES PASSIUS

TIPUS

2015 2016

Tipus general.

28% 25%

Entitats de nova creació, llevat que tributin a un tipus
inferior, aplicaran aquesta escala el primer període amb
Base Imposable positiva i el següent.

15% 15%

Entitats amb xifra de negoci <5M € i plantilla <25 empleats.

25% 25%

Petites empreses (xifra de negoci <10M €), llevat que
tributin a un tipus diferent del general.

Part de Base Imposable fins a
300.000 €

25% 25%

Resta

28% 25%

Mútues d'assegurances generals i mutualitats de previsió
social.
Societats de garantia recíproca.
Col·legis professionals, cambres oficials i sindicats de
treballadors
Entitats sense fins lucratius que no reuneixen requisits
Llei 49/2002.
Fons de promoció d'ocupació.
Unions i confederacions de cooperatives.
Entitat de dret públic Ports de l'Estat i autoritats portuàries.
Comunitats titulars de forests veïnals de mancomú.
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25% 25%

SUBJECTES PASSIUS

TIPUS

Partits polítics (Art. 11 LO 8/2007).

2015 2016
25% 25%

Societats cooperatives de crèdit i caixes rurals.

Cooperatives fiscalment protegides.

Societats anònimes cotitzades d'inversió en el mercat immobiliari. (SOCIMI) (Art. 9 Llei 11/2009).

Resultat
cooperatiu

28% 25%

Resultat
extracoop.

30% 30%

Resultat
cooperatiu

20% 20%

Resultat
extracoop.

28% 25%

En general

0%

0%

19% 19%
(1)

(1)

Entitats sense fins lucratius que sí que compleixen la Llei
49/2002.

10% 10%

Entitats de la Zona Especial Canària (Art. 43; Llei 19/1994).

4%

4%

1%

1%

SICAV amb determinades condicions indicades en l'article 29.4
de la LIS que remet a la Llei 35/2003 d'institucions d'inversió
col·lectiva.
Fons d'inversió de caràcter financer amb determinades condicions indicades en l'article 28.5.b) de TRLIS.
Societats i fons d'inversió immobiliària amb determinades condicions indicades en l'article 29.4 de la LIS.
Fons de regulació del mercat hipotecari.

(1) Gravamen especial sobre dividends distribuïts a socis amb participació en capital
social igual o superior al 5% i aquests dividends, en qualitat de soci, estan exempts o
tributen a un tipus inferior al 10%.
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SUBJECTES PASSIUS

TIPUS

2015 2016

Fons de pensions.

0%

0%

Entitats dedicades a exploració, investigació i explotació de
jaciments d'hidrocarburs i altres activitats regulades en Llei
34/1998.

33% 30%

Entitats de crèdit.

30% 30%

En Barcelona, a 16 de juny de 2016
Quedem, com sempre, a la seva disposició per aclarir-los qualsevol dubte sobre el particular o qualsevol altre tema que sigui del seu interès.

Gran Vía Carlos III, 94 3ª Planta
08028 Barcelona
Telf.: 933 308 051 Fax: 934 112 807
E-mail : info@moreraasesores.com
Web: http://moreraasesores.com

Els continguts d'aquesta circular són de caràcter general i informatiu pel que, donada la complexitat de la
legislació vigent, no s'ha d'actuar sense recórrer prèviament al corresponent assessorament professional.
Morera Assessoris & Auditors recomana encaridament la consulta als nostres professionals abans de
prendre una decisió o realitzar una determinada actuació.
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