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RECOMANACIONS D’ESTALVI FISCAL ABANS D’ACABAR L’ANY 

 
Com cada any per aquestes dates, i sobretot en aquest primer any de materialització 
de la darrera reforma fiscal de l’impost sobre la renda de les persones físiques i de 
l’impost sobre societats, arriba l’hora de recapitular i decidir si s’anticipen 
determinades operacions abans no acabi l’any o bé es retarden per a l’any següent, tot 
plegat per tal d’assegurar un bon estalvi de la factura fiscal tant de les persones 
físiques com de les entitats jurídiques. 

Per aquest motiu, a continuació donem alguns consells, recomanacions, i també 
advertències sobre determinats aspectes que no s’han de perdre de vista, sigui perquè 
han canviat o perquè oblidar-nos-en pot provocar o bé pagar més impostos dels 
necessaris o bé l’obertura d’un expedient sancionador. 

 

IMPOST SOBRE SOCIETATS 

¡ BASES IMPOSABLES NEGATIVES 

- Com que el tipus general de l’impost per al 2015 és el 28% i al 2016 i següents serà 
del 25%, és més interessant esgotar la possibilitats de compensar les bases 
negatives al 2015. Aquesta rebaixa de tipus prevista en la llei fa que sigui 
recomanable diferir, en la mesura que sigui possible, tot tipus de rendes a 2016. 

 
- Qualsevol entitat que generi en el 2015 o hagi generat en exercicis anteriors bases 

imposables negatives, ha d’estar preparada per una comprovació plena en un 
període de prescripció ampliat de 10 anys. I, tot i que hagi passat aquest període 
sense interrupcions, si queden bases imposables negatives per a compensar en 
períodes no prescrits, és necessari que la societat conservi l’autoliquidació en la 
qual es va generar la base imposable i la comptabilitat i que s’hagin dipositat els 
comptes anuals al Registre mercantil. Tot això també és traslladable a les 
deduccions en quota pendents d’aplicar. 

 
- Com que ja no existeix limitació en el nombre d’anys per a compensar les bases 

negatives, en una entitat de nova creació que al principi tingui pèrdues serà 
preferible ajornar la compensació al tercer exercici amb resultats positius per tal 
d’aprofitar els 2 primers el tipus impositiu especial del 15%. 
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¡ AMORTITZACIONS 

- En aquest primer any d’aplicació de la reforma, la societat està obligada a revisar 
les amortitzacions que ha anat practicant d’acord amb els percentatges de la nova 
taula d’amortització aprovada. Si, per exemple, l’empresa venia amortitzant 
linealment el màxim, l’amortització 2015 serà el net comptable de cada element a 
l’inici de l’exercici dividit entre la vida útil resultant del nou coeficient màxim 
d’amortització. Si, per contra, està aplicant l’amortització decreixent per dígits o 
per percentatge constant, pot decidir seguir amortitzant com feia o amortitzar el 
que resulti de dividir el net comptable entre la resta de vida útil que resulti de la 
nova taula. 

 
- Les societats que al 2013 i 2014 varen haver de limitar l’amortització comptable al 

70% de la despesa fiscalment deduïble, començaran a recuperar-ho a partir del 
2015. Per aquest motiu, s’ha de calcular la recuperació d’aquesta amortització, 
element per element, optant de fer-ho en la resta de vida útil segons la nova taula 
o en 10 anys. A més, per eliminar el diferencial del tipus impositiu, està previst que 
en el 2015 es pugui aplicar una deducció del 2% i pel 2016 i següents del 5%. 

 
- Per aquelles empreses que varen actualitzar balanços al 2013, és el 2015 el primer 

any que poden amortitzar els elements actualitzats pel nou valor, podent també 
eliminar el diferencial del tipus impositiu aplicant una deducció del 2% per al 2015 
i del 5% per al 2016 i següents. 

 
- Pel 2015 encara cal recordar que tot i que no s’amortitzen comptablement els 

intangibles de vida útil indefinida, fiscalment es pot realitzar un ajust negatiu al 
resultat comptable de l’1% del valor d’adquisició del fons de comerç i del 2% de la 
resta d’intangibles. Aquest panorama canvia totalment a partir de l’1 de gener de 
2016 perquè la norma comptable obligarà amortitzar en 10 anys i la llei de 
l’impost preveu una despesa deduïble del 5% anual. 

 
- Si ets una PIME que al 2015 tingui previst incrementar la plantilla respecte el 2014, 

pot ser interessant invertir en elements nous de l’immobilitzat material o 
d’inversions immobiliàries afectes per tal d’aconseguir llibertat d’amortització a 
raó de 120.000 euros/any per cada persona que hagi incrementat la plantilla en 
aquest exercici. 
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¡ ACTIVITAT DE LLOGUERS 

Cal recordar que si una empresa realitza l’activitat de lloguer d’immobles aquesta 
es considerarà com activitat econòmica, podent-se evitar d’aquesta manera la 
consideració de societat patrimonial, si compte amb una persona contractada amb 
contracte laboral, a jornada complerta, i amb càrrega de feina suficient. A més, cal 
saber que si es tracta d’un grup de l’article 42 del Codi de comerç, la titularitat dels 
immobles pot tenir-la una empresa del grup i el treballador en una altre. 

¡ SOCIETAT PATRIMONIAL 

Cal tenir present que es considerarà una societat com a patrimonial si més del 50% 
de l’actiu està constituït per valors o per elements no afectes i, si això, es compleix 
en la mitja dels quatre trimestres de l’exercici iniciat a partir d’1 de gener de 2015. 
Si la societat té aquesta consideració, no serà d’aplicació el règim de PIMES o, en 
el cas de transmetre les seves participacions, no quedarà exempta la part de la 
renda que es correspongui amb les plusvàlues tàcites generades durant la tinença 
de la participació. 

¡ OPERACIONS A TERMINI 

Les empreses que tenen com a objecte social la prestació de serveis se’ls pot 
aplicar la nova regla d’imputació d’operacions a termini, que és d’aplicació per a 
les operacions realitzades a partir de l’1 de gener de 2015, no per a les anteriors. 
Això implica que s’ha d’imputar la renda corresponent a cada termini quan el 
termini és exigible i no quan es cobri tal i com es feia abans. Per a les rendes 
anteriors exigibles, però pendents de cobrament, s’ha d’integrar la renda del 2015, 
tot i que si a finals d’exercici han passat 6 mesos de la seva exigibilitat, es podrà 
deduir el deteriorament del crèdit. 

 
Des del punt de vista fiscal, tot l’anterior ha d’estar ben suportat en el contracte, 
de manera que ha de quedar clar que és una operació a terminis i el venciment 
dels diferents pagaments, sinó es podria considerar una operació corrent amb un 
retard en el cobrament. 

¡ DIVIDENDS 

Per aquest 2015 interessa saber que, per tal que els dividends rebuts de la filial 
estiguin exempts, és necessari que el percentatge de participació sigui d’almenys 
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el 5%, requisit que no serà necessari si el preu d’adquisició de la participació és de 
20 milions d’euros o superior, sent també imprescindible que almenys es 
mantingui la participació durant un any. 

¡ REMUNERACIÓ DELS ADMINISTRADORS 

Com abans de la reforma, cal recordar que, per tal que la remuneració del càrrec 
d’administrador sigui una despesa fiscalment deduïble, les retribucions pagades 
han d’estar previstes en els estatuts de la societat. Ara bé, si la nova llei de 
l’impost considera deduïbles les retribucions pagades als administradors per un 
càrrec d’alta direcció, s’han de tenir molt presents els requisits mercantils que 
exigeix la llei de societats de capital. 

¡ OPERACIONS VINCULADES 

Tot i que pel 2015 l’exigència de la normativa de les operacions vinculades s’ha 
afeblit, considerant que la vinculació soci-societat s’estableix a partir d’un 25% de 
participació (abans del 5%), i que la documentació per a la major part d’entitats 
(societats amb una xifra de negocis inferior a 45 milions d’euros) se simplifica 
molt, és important que a finals d’any es revisin les operacions vinculades 
realitzades durant l’exercici i, si d’aquestes, el conjunt de les operacions 
realitzades amb una mateixa persona o entitat sobrepassa l’import conjunt anual 
de 250.000 euros, s’hauran de tenir ben documentades i justificades. 

¡ PRÉSTECS PARTICIPATIUS 

Si a una empresa se li ha atorgat un préstec participatiu una altra empresa del 
grup mercantil, s’ha de distingir si aquest és d’abans o després del 20 de juny de 
2014. Si bé en el primer cas no hi haurà problema per deduir els interessos pagats 
del préstec, en el segon cas els interessos no seran deduïbles per la prestatària i 
exempts per la prestamista. 

¡ LIMITS D’ALTRES DESPESES 

D’aquí a finals d’any, convé fer una revisió de totes les despeses que estant 
limitades fiscalment, destacant: 

 
- Les despeses per atencions a clients i proveïdors que la seva deduïbilitat està 

limitada a l’1% de l’import net de la xifra de negocis de l’exercici. 
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- La deducció de les indemnitzacions per acomiadament o cessament de 
treballadors i directius altament qualificats està limitada al major dels dos 
imports: un milió o la indemnització laboral exempta. 

 
- Les despeses financeres no poden superar el menor dels imports següents: un 

milió d’euros o el 30% del benefici operatiu. 

¡ DETERIORAMENT DE CRÈDITS 

En el tancament de l’exercici és convenient que la societat revisi els crèdits per 
determinar el seu deteriorament i la despesa fiscalment deduïble. Al 2015 es 
poden deduir deterioraments de crèdits amb vinculades si el deutor està en 
concurs i s’ha obert la fase de liquidació. Si el deutor és una entitat pública i es 
preveu que no pagarà en període raonable, és recomanable iniciar un 
procediment arbitral o judicial sobre l’existència o quantia del crèdit i així es podrà 
deduir el deteriorament corresponent. 

¡ RESERVA DE CAPITALITZACIÓ 

Si la societat incrementa els fons propis el 2015 respecte els del 2014, cal veure si 
pot ser interessant per aquest exercici dotar la reserva de capitalització i així 
reduir la base imposable del període fins a un màxim del 10% de l’increment 
d’aquests fons amb el límit del 10% de la base imposable de l’exercici previ a la 
reducció. Si bé val la pena considerar aquest estalvi, aquest fet limita la distribució 
de reserves acumulades, per tant, si aquesta és la voluntat es podrien repartir les 
reserves en aquest període i deixar pe r al 2016 l’aplicació de l’incentiu. 

¡ DEDUCCIÓ PER INVERSIÓ DE BENEFICIS  

Si és una empresa de reduïda dimensió i vol invertir tot o una part dels seus 
beneficis en elements nous de l’immobilitzat material o de las inversions 
immobiliàries afectes a la seva activitat econòmica, podrà aplicar-se una deducció 
per inversió de beneficis del 5%. Si el que passa és que va tenir els beneficis al 
2014 però no va realitzar la inversió i ara el 2015 els materialitza, el percentatge 
d’aplicació de la deducció serà del 10%. 
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¡ RESERVA D’ANIVELLACIÓ 

La recomanació respecte la reserva de anivellació és que dotant-la s’estalvia 
impost, ara amb la idea d’aplicar-la amb les pèrdues dels pròxims 5 anys i, si 
aquestes no es produeixen, es convertirà en un diferiment de l’impost del 2015 al 
2020. A més, aprofitant els diferencials dels tipus impositiu, resulta ser interessant 
fer-ho al 2015 perquè la reducció serà al 28% i en canvi la integració al 2020 serà 
al 25%. 

 

IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES 

¡ DIFERIMENT EN L’OBTENCIÓ DE RENDES 

Donada la baixada de les tarifes de l’impost tant pel que fa a la en renda general 
com a la renda de l’estalvi i, que amb la nova escala de les rendes de l’estalvi es 
produeix per al 2016 una reducció de mig punt dels tipus de retenció aplicables en 
cada tram, si pot escollir entre que li reconeguin un rendiment en els últims dies 
de 2015 o primers de 2016, serà fiscalment més beneficiós rebre-ho al 2016. Tot 
això és aplicable tant en l’obtenció de rendes del capital mobiliari com en els 
interessos de dipòsits, de bons, i en el repartiment de dividends, considerant que 
aquests ja tributen tots sense l’exempció dels primers 1.500 euros, així com en 
rendes d’activitats econòmiques, com també de plusvàlues de transmissions de 
béns o drets de les quals hi ha intenció de fer-ho en breu. En tots els casos, és 
millor passar-ho al 2016 i així tributaran a una tarifa amb tipus més baixos. 

¡ PLUSVÀLUES A CURT I LLARG TERMINI 

A més del diferencial de tipus que hi ha si considerem la tarifa del 2015 o 2016, cal 
tenir en compte que per al 2015 tots els guanys que derivin de transmissions 
tributaran als tipus de la base de l’estalvi sigui quin sigui el seu període de 
generació. Per aquest motiu, s’han de revisar totes les fórmules que hi ha per 
rebaixar el cost de l’IRPF i s’ha de tenir en compte que: 

- Si teniu guanys patrimonials per transmissió d’elements patrimonials 
(immobles, accions,..) es poden compensar amb altres transmissions en les 
quals hi hagi una pèrdua latent sigui quin sigui el seu període de generació. 
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- Si teniu originat un saldo negatiu de transmissions d’elements patrimonials de 
diferents períodes de generació, i no han passat més de quatre anys des de 
que es varen generar, es poden realitzar plusvàlues fins a finals d’any i la seva 
tributació es veurà rebaixada amb la compensació d’aquests saldos negatius. 

 
- Si teniu rendiments positius procedents d’interessos, dividends,... al 2015 es 

poden reduir amb el saldo negatiu de pèrdues patrimonials originades per 
transmissions fins un màxim del 10%, ampliant-se aquests límit per als 
exercicis posteriors. 

 

¡ COEFICIENTS D’ABATIMENT 

Recordar que, ara, pel 2015, amb la reforma en el supòsit que estigui pensant en 
transmetre béns o drets adquirits abans de 1995, s’ha de tenir en compte que 
només es podran aplicar els antics coeficients d’abatiment que redueixen el guany 
patrimonial obtingut, en les transmissions que no superin acumuladament la xifra 
de 400.000 euros, resultant l’excés un guany patrimonial tributable íntegrament. 

¡ APORTACIONS AL PLA DE PENSIONS 

Per tal de rebaixar la factura fiscal, com ja passava abans de la reforma, si té un pla 
de pensions, pot realitzar aportacions, ara bé, el límit màxim absolut per al 2015 
s’ha rebaixat els 8.000 euros/any, existint també un límit relatiu al 30% de la suma 
dels rendiments nets del treball i dels rendiments nets d’activitats econòmiques. 

En el supòsit que el cònjuge obtingui rendiments nets del treball i d’activitats 
econòmiques inferiors als 8.000 euros anuals, pot interessar-li fer una aportació al 
seu pla amb el límit màxim de 2.500 euros anuals, sempre que aquests no facin 
superar el límit màxim total. 

¡ RESCAT DE PLANS DE PREVISIÓ SOCIAL 

Si és titular d’un pla de pensions i té dret a cobrar-lo havent fet aportacions abans 
de l’1 de gener de 2007, per poder rescatar-lo aprofitant la reducció del 40% sobre 
les prestacions corresponents a les primes aportades fins a 31 de desembre de 
2006, li convindrà rescatar-lo al 2015 o més tard, aprofitant la rebaixa de les 
tarifes i no sobrepassant determinats terminis. 
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Si la contingència es va produir anys anteriors al 2010, haurà de rescatar el pla 
com a màxim abans de 31 de desembre de 2018. 

Si la contingència s’ha produït entre 2011 a 2014, haurà de rescatar el pla com a 
màxim abans de 31 de desembre de l’octau any següent al que s’ha produït la 
contingència. 

Finalment, si la contingència es produeix al 2015, per aprofitar la reducció s’haurà 
de cobrar la prestació en forma de capital com a molt tard fins al 31 de desembre 
de 2017. 

 

¡ EXEMPCIÓ DELS GUANYS PATRIMONIALS GENERATS PER TRANSMISSIONS 
REALITZADES DE MAJORS DE 65 ANYS 

Si vostè està a prop de complir els 65 anys i està pensant en transmetre l’habitatge 
habitual amb una plusvàlua tàcita, millor esperar a complir-los i així el guany 
patrimonial quedarà exempt. Tot i així, no oblidi que haurà de pagar l’IVTNU. 

També es dóna la mateixa circumstància si està pensant en vendre, donar o 
permutar algun bé diferent de l’habitatge habitual amb plusvàlua per tal de 
complementar la seva jubilació, millor esperi a tenir els 65 anys i si l’import 
obtingut de la venda el reinverteix en una renda vitalícia de com a màxim 240.000 
euros, el guany patrimonial quedarà exempt en la mateixa mesura. 

¡ DONACIONS I DONATIUS 

S’incrementa el percentatge de deducció del 25% al 30% si bé, transitòriament per 
al 2015, el percentatge queda establert en el 27,5%. A més, els primers 150 euros 
pel conjunt dels donatius de cada contribuent tindran una deducció del 75% (50% 
al 2015). 

A més, s’estimula la fidelització de les donacions perquè es podrà aplicar una 
deducció del 35% (en comptes del 30% general) per l’excés sobre 150 euros 
donats, sempre que s’hagin efectuat donatius a la mateixa entitat en els últims 3 
anys (per al 2015 aquest percentatge és del 32,5%). En el cas de donacions 
fidelitzades per persones jurídiques durant un mínim de 3 anys, tindran dret a una 
deducció en l’impost sobre societats del 40%, si bé aquest percentatge per al 2015 
es fitxa en el 37,50%. 
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¡ LLOGUER D’HABITATGE 

En el cas de lloguer d’immobles es podran diferir rendes si aconsegueix anticipar 
despeses que hagi de realitzar com per exemple els de reparació, tenint en 
compte que la suma d’aquestes despeses més les despeses financeres tenen com 
a límit la quantia dels ingressos íntegres. 

Per altra part, cal considerar que si té un bon número d’immobles llogats, sobretot 
si no es tracta d’immobles destinats a habitatge, es pot plantejar si es pot 
qualificar el lloguer com una activitat econòmica, sent necessari contractar una 
persona amb contracte laboral i a jornada complerta per a gestionar l’activitat. 

¡ PRÉSTECS A UNA ENTITAT VINCULADA 

Si està vinculat a una societat com a soci amb un percentatge de participació 
inferior al 25% no tindrà que preocupar-se al 2015 perquè disminueixi el seu dret 
de cobrament per a no tributar pels corresponents interessos, atès que 
s’incrementa del 5 al 25% el percentatge mínim de participació per considerar a un 
soci persona vinculada amb la societat que participa. 

¡ DEVOLUCIÓ D’APORTACIONS 

Si és soci d’una societat que no cotitza i per aquest 2015 vol retirar el diner reduint 
el capital o distribuint la prima d’emissió fins al cost de la cartera o cost de la 
participació, ha de tenir present que els imports rebuts tributaran tots com a 
rendiments del capital mobiliari com si es tractés de repartiment de dividends. 

¡ TRIBUTACIÓ DELS DRETS DE SUBSCRIPCIÓ 

Com la tributació de la venta de drets de subscripció d’accions d’empreses 
cotitzades no comença a tributar com a rendiment del capital mobiliari fins al 
2017, durant l’any 2015 i 2016 els socis d’aquestes companyies podran seguir 
aplicant el règim anterior a la reforma, que consisteix en que l’import de la 
transmissió disminueix el valor de la cartera. 

¡ TRIBUTACIÓ DELS FONS D’INVERSIÓ 

Si està pensant en transmetre participacions d’un fons d’inversió en el qual hi ha 
guanys patrimonials tàcits, li pot interessar reinvertir el producte obtingut en un 
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altre fons i no tributar ara per la plusvàlua, diferint aquesta tributació al moment 
en que se surti definitivament d’aquestes institucions d’inversió col·lectiva. 

¡ SOCIETATS CIVILS 

Els socis de societats civils amb personalitat jurídica i objecte mercantil que no 
vulguin tributar com a contribuents de l’impost sobre societats, hauran d’adoptar 
l’acord de dissolució amb liquidació de l’entitat abans del 30 de juny de 2016 i, en 
els 6 mesos següents, extingir-la. Fins a l’extinció, la societat civil seguirà estant en 
règim d’atribució de rendes. 

 

¡ ACTIVITAT ECONÒMICA EN L’HABITATGE HABITUAL 

Si desenvolupa una activitat econòmica en el mateix pis que té l’habitatge 
habitual, haurà de tenir compte amb la deduïbilitat de certes despeses. Així com 
les despeses derivades de la titularitat de l’immoble com l’IBI, taxa d’escombraries 
o les de la comunitat, es poden distribuir segons el metres quadrats destinats a 
l’activitat dels ocupats com habitatge, els subministraments com la llum, telèfon o 
ADSL es poden deduir segons el criteri administratiu, no solament en funció dels 
metres, sinó també per altres variables com el nombre d’hores de la jornada que 
es dediquen a l’activitat. 

 

Novembre del 2015 


