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NOVETATS COMPTABLES

COMPTABILITZACIÓ DE LA RESERVA DE CAPITALITZACIÓ

L’article 5 de la Llei 27/2014 introdueix la figura de la reserva de capitalització. 
Físcalment, ja s’ha vist com afecta al càlcul de la quota a pagar, però 
comptablement, com es comptabilitza?

La reserva de capitalització es considera com a menys despesa per impost corrent, 
en ser un reducció directa de la base imposable. Malgrat està subjecta a 
compliment del requisit de manteniment de fons propis durant cinc anys, no es 
genera cap impost diferit al respecte, doncs és voluntat de l’empresa complir o no 
amb el manteniment, i per tant, s’entén que a priori, si l’empresa s’aplica la reserva, 
significa que té la voluntat de complir amb els requisits.

Per tant, el benefici fiscal derivat de la reserva, figurarà com a menys despesa al 
compte (6300) “Impost corrent” en el propi assentament de l’impost. No obstant, 
únicament pel cas que per limitació de base imposable, no es pogués aplicar la 
totalitat de la reserva en aquest exercici, es generarà un impost anticipat (4740) 
“Actius per diferències temporànies deduïbles”.

Per exemple:
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COMPTABILITZACIÓ DE LA RESERVA D’ANIVELLAMENT

La Llei 27/2014 també introdueix una diferència temporània per a empreses de 
reduïda dimensió: la reserva d’anivellament. La reserva d’anivellament només és 
aplicable per empreses amb una facturació inferior als 10M i que tributin al tipus 
general el 25%.

10% base imposable positiva (Màx 1M€)

En aquest cas, sí que les quantitats descomptades s’han de retornar amb 
posterioritat, per tant, comptablement, no ens trobem davant d’un ingrés, sinó 
d’un diferiment de l’impost, per tant, en la seva comptabilització, hem de tenir en 
compte que caldrà comptabilitzar un Passiu per impost diferit (479).

Veiem un exemple,
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a p a r e d e s . c o m 
Enric Paredes i Baulida

Pere Morera i Bauxell
Jordi Arderiu i Turon

Rosa Prats i Marimont
Josep Pont i Berenguer

Joaquim Roca i Ribot
Cecília Paino i Lloberas

Elisabet Mullera i Llorens
Joan Manel Balastegui i Torrent

Miquel Roura i Vizcaino
Raquel Frigola i Martínez
Joan Rebollo i Masoliver

Montse Sánchez i Lozano
Isabel Casadevall i Hernández

Efraïm Costa i Rengel
Cati Verdaguer i Serarols

Miquel Sitjà i Passols
Xavier Canet i Vila

Jordi Riera i Gil

eparedes@aparedes.com
pmorera@aparedes.com
jarderiu@aparedes.com
rprats@aparedes.com
jpont@aparedes.com
jroca@aparedes.com
cpaino@aparedes.com
emullera@aparedes.com
jmbalastegui@aparedes.com
mroura@aparedes.com
rfrigola@aparedes.com
jrebollo@aparedes.com
msanchez@aparedes.com
icasadevall@aparedes.com
ecosta@aparedes.com
cverdaguer@aparedes.com
msitja@aparedes.com
xcanet@aparedes.com
jriera@aparedes.com
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