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Este és el segon quadern d’una sèrie que 
pretén ser una eina pràctica que ajude les 
associacions sense ànim de lucre a estar 
al dia en la seua gestió i organització. 
Concretament, amb este número volem 
que les associacions siguen conscients 
de quines són les seues obligacions amb 
la Hisenda Pública i de tot allò relatiu a 
l’Impost sobre Societats. Volem aclarir 
alguns dubtes que les associacions ens han 
plantejat al llarg dels últims anys a través 
del Servei d’Assessoria o dels cursos de 
formació.

Esperem que este quadern siga útil per a 
la vostra associació i que enfortisca el teixit 
associatiu de la comarca.

La transparència en la gestió dels béns 
públics constitueix és un símptoma 
de bones pràctiques, però també 
una exigència per a qualsevol entitat 
o associació amb l’objectiu últim de 
promoure una bona ciutadania. És a 
dir, aquella que reconeix i sap reclamar 
els seus drets, i que alhora accepta i 
es compromet amb unes obligacions 
cíviques. La fiscalitat n’és una. 

Amb el Manual bàsic sobre l’Impost de 
Societats, la Fundació Horta Sud publica 
el número 2 de la sèrie «Quaderns pràctics 
per a associacions», amb el qual volem 
oferir una ajuda a les associacions per tal 
de fer possible una gestió dels recursos 
econòmics bona i transparent. Creiem que 
així contribuïm a resoldre els problemes 
que vos puguen sorgir en la gestió 
econòmica i a buscar la millor solució 
possible. 

La nostra voluntat és continuar publicant 
altres «Quaderns pràctics». Amb la idea 
que complisquen els seus objectius, estem 
molt interessats de saber quina és la vostra 
valoració i quins temes i millores ens voleu 
suggerir. 
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1. Introducció 
La importància del tercer sector
En els darrers anys hem assistit a un 
important creixement del moviment 
associatiu. Són  persones que, com a 
resultat nombroses i variades iniciatives 
i de manera voluntària, canalitzen els 
seus valors, idees i il·lusions en favor de la 
societat i s’ocupen de resoldre, o almenys 
intentar-ho, múltiples problemes de la vida 
social. Tal circumstància ha provocat que 
les associacions siguen conegudes ja amb 
el nom de tercer sector, el de les activitats 
socials, per a diferenciar-lo dels dos sectors 
tradicionals (el públic i el privat). A més 
del creixement produït (tant en nombre 
d’entitats com en la diversitat i amplitud 
de les finalitats socials que abasten), 
cal ressaltar la modernització del teixit 
associatiu actual tant en els serveis oferits 
com en les activitats realitzades, fet que 
porta a un increment de la complexitat en 
la seua gestió. 

A més, sol passar que estiguem tan 
preocupats pel bon funcionament de la 
nostra entitat pel que fa al compliment 
dels seus fins socials, que deixem desateses 
estes altres obligacions més tècniques i 
complexes. 

No obstant això, hem de ser conscients 
que la nostra associació és una entitat 
amb personalitat jurídica pròpia des del 
moment de la constitució i, com cadascun 
de nosaltres, té nom, domicili, NIF i, en 
definitiva, els seus propis drets, però també 
les seues pròpies obligacions, en les quals 
destaquen les documentals i les fiscals. 

A tall de recordatori, podem resumir les 
obligacions documentals d’una associació: 

• Llibre d’actes, en què consten els 
acords adoptats tant per l’òrgan de 
govern de l’entitat (l’Assemblea de 
Socis/Sòcies) com per l’òrgan de 
representació (la Junta Directiva). Com 
a mínim, ha de constar-hi l’acta de 
l’Assemblea General Ordinària, que 

ha d’aprovar els comptes de l’exercici 
anterior en el termini de sis mesos des 
de la finalització de l’exercici. 

En este sentit, és molt important saber 
quan es tanca el nostre exercici econòmic, 
dada que ha de constar, necessàriament, 
en els nostres estatuts. 

Exemple: Si la nostra entitat tanca l’exercici 
econòmic el 31 de desembre, el termini 
màxim per a realitzar l’Assemblea General 
Ordinària de Socis/Sòcies que aprove els 
comptes anuals de l’exercici 2019 serà el 
30 de juny de 2020, però en el cas que 
la nostra associació tanque l’exercici 
econòmic el 30 de setembre, el termini 
màxim serà el 30 de març de 2020. 

• Llibre de membres de l’associació, en 
què conste la relació actualitzada de 
les persones associades. 

• Llibres de comptabilitat. 

Les obligacions comptables mereixen 
una anàlisi detallada, per la qual cosa ens 
limitarem a recordar què estableix la Llei 
d’Associacions: estem obligats a portar una 
comptabilitat que permeta obtindre una 
imatge fidel del patrimoni, del resultat i 
de la situació financera de l’entitat i de les 
activitats realitzades, a més d’efectuar un 
inventari dels béns. 

Podem concretar estes obligacions 
comptables fent els documents següents: 

• Un compte de pèrdues i de beneficis 
de cada exercici econòmic, que ha de 
mostrar el resultat de l’exercici amb la 
diferència entre ingressos obtinguts i 
les despeses durant l’exercici. 

• Un balanç de situació al tancament 
de l’exercici, que ha de reflectir la 
situació patrimonial de l’entitat en 
eixe moment. 

• Una memòria que explique i detalle, 
entre altres qüestions, les activitats 
realitzades.
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Cal tindre present que, en cas d’aplicar la 
Llei 49/2002, estarem obligades a portar 
la comptabilitat adaptada al Pla General 
Comptable i la seua adaptació sectorial 
a les entitats sense finalitat lucrativa, i en 
el cas de realitzar activitats econòmiques 
caldria aplicar les obligacions comptables 
que preveu la legislació mercantil. 

Per una altra banda, hem de conéixer les 
obligacions fiscals. No hem de caure en 
l’error de pensar que, pel fet de ser entitats 
sense ànim de lucre, no hem de retre 
comptes a la Hisenda Pública. 

La fiscalitat és una matèria complexa i, a 
més, amb canvis normatius constants, però 
cal assumir que existeix i que, per tant, cal 
conéixer-la i aplicar-la. 

En general, i depenent del tipus d’activitats 
que desenvolupem, les obligacions fiscals 
que hem de conéixer són, bàsicament, les 
següents: 

• Declaracions censals
• Impost sobre Societats
• IVA
• Retencions a compte de l’IRPF o de 

l’Impost sobre Societats. 

L’objectiu esta guia se centra a donar 
a conéixer l’Impost sobre Societats en 
les entitats sense ànim de lucre d’una 
manera senzilla i accessible per a tothom. 
Volem tractar els aspectes més generals i 
importants de l’impost, però no pretenem 
substituir l’aprofundiment necessari que 
calga realitzar davant de situacions més 
complexes que les que comentem ací.
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Tipus d’entitats sense 
ànim de lucre
Una dels principals qüestions que hem de 
saber és quin tipus d’entitat sense ànim de 
lucre som i quin règim fiscal hem d’aplicar. 
Dins de les entitats sense ànim de lucre 
podem distingir tres grans tipus: 

• Associacions, algunes declarades 
d’utilitat pública i d’altres no. 

• Fundacions. 
• Associacions inscrites en l’Agència 

Espanyola de Cooperació Internacional.

Pel que fa als règims fiscals que són 
d’aplicació a les entitats sense ànim de 
lucre, cal començar sabent que no totes les 
entitats aplicaran un mateix règim fiscal. 

D’una altra banda, tenim la Llei 49/2002, 
anomenada de règim fiscal d’entitats sense 
ànim de lucre i dels incentius fiscals al 
mecenatge (coneguda comunament com 
la Llei del mecenatge), la qual estableix 
bastants beneficis fiscals. Tanmateix, 
el règim fiscal regulat en esta llei, en 
contra del que podria semblar segons 
el seu títol, no resulta aplicable a la gran 
majoria d’entitats sense ànim de lucre, ja 
que només poden fer-ho les fundacions, 
les ONG de desenvolupament de la Llei 
23/1998, de Cooperació Internacional per 
al Desenvolupament, o les associacions 
declarades d’utilitat pública. 

Per un altre costat, les entitats sense ànim 
de lucre que no puguen aplicar el règim 
fiscal especial de la Llei del mecenatge 
(o aquelles que, podent-lo aplicar, 
decidisquen no fer-ho perquè és un règim 
optatiu) hauran d’acudir a la normativa de 
l’Impost sobre Societats, concretament 
al règim de les entitats parcialment 
exemptes previst en el Capítol XIV del Títol 
VII de la Llei de l’Impost sobre Societats. 

Si observem la realitat associativa de 
la nostra comarca, podem afirmar que 
les associacions no declarades d’utilitat 
pública representen la majoria d’entitats 

sense ànim de lucre, de manera que no 
poden aplicar la Llei de mecenatge. Les 
guies fiscals publicades per a entitats no 
lucratives, però, s’han limitat a analitzar 
el règim fiscal especial de la Llei de 
mecenatge, i s’han oblidat, per tant, de la 
immensa majoria. 

Esta guia pretén cobrir este buit, almenys 
pel que fa a l’Impost sobre Societats. 
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2. L’Impost sobre 
Societats
Què és l’Impost sobre Societats? 
Podríem dir que és una mena de 
declaració de la renda de la nostra 
associació, en la qual hem de reflectir tots 
els nostres ingressos i despeses i, si és el 
cas, pagar l’impost corresponent sobre el 
benefici obtingut. 

Quins tipus d’ingressos té la nostra 
entitat? 
La nostra associació obtindrà diversos tipus 
d’ingressos: d’una banda, tenim els derivats 
de la naturalesa de l’entitat (quotes de 
les persones associades, subvencions i 
donatius, bàsicament), i d’altra banda 
estan els recursos derivats d’altres 
activitats no específiques de les entitats 
sense ànim de lucre –tot i que puguen 
estar vinculades amb els fins socials o 
inclús ser necessàries de complir– que són 
catalogades com a activitats econòmiques. 
Finalment, també és freqüent que tinguem 
ingressos financers pels interessos que 
ens puguen generar els diners depositats 
al banc, encara que la seua importància 
quantitativa sol ser insignificant. 

Quins ingressos estan exempts de 
l’Impost sobre Societats? 
Hisenda «ens permet» obtindre alguns 
tipus d’ingressos sense haver de declarar-
los. Són les anomenades rendes exemptes, 
que bàsicament són les següents:

• Quotes de les persones associades
• Subvencions 
• Donacions

Per tant, si la nostra associació obté 
algun ingrés no procedent d’estes tres 
fonts (normalment, interessos bancaris 
o rendiments d’activitats econòmiques) 
tindrem ingressos no exempts en l’Impost 
sobre Societats. 

Què es considera activitat econòmica? 
Acabem de veure la importància que 
pot tindre, des d’un punt de vista fiscal, 
l’obtenció de rendiments procedents 
d’activitats econòmiques, per la qual cosa 
hem de tindre clar en què consisteixen.

Per a Hisenda, una activitat econòmica 
és qualsevol actuació en què hom faça 
servir mitjans materials o personal de 
l’associació amb la finalitat d’intervindre 
en la distribució de béns o serveis. És a dir, 
sempre que la nostra entitat organitze pel 
seu compte una activitat que comporte 
vendre alguna cosa o prestar algun servei 
i que cobre per això, estarà realitzant una 
activitat econòmica, amb independència 
del fet que esta activitat estiga relacionada 
o no amb els nostres fins socials i 
estatutaris. 

Vegem-ne alguns exemples: 

• Una associació esportiva que organitza 
una competició i cobra una inscripció 
per participar-hi. 

• Una entitat cultural que edita una 
revista i la ven per poder finançar-se. 

• Una associació juvenil que organitza 
unes jornades formatives i que cobra 
una inscripció per participar-hi. 

• Esta mateixa entitat organitza unes 
activitats durant les festes patronals, 
en què fan concerts gratuïts i obrin una 
barra on venen begudes. 

• Una entitat social que organitza cursos 
de manteniment físic per a persones 
grans i cobra per l’assistència.

En tots estos casos, tot i que l’objectiu és 
sempre poder obtindre recursos per a la 
realització de les activitats socials pròpies 
–que en molts casos no arriben a finançar 
totalment l’activitat desenvolupada–, 
estem davant la realització d’activitats 
econòmiques i, per tant, davant l’obtenció 
de rendes no exemptes de l’Impost sobre 
Societats.
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Quines conseqüències fiscals té realitzar 
una activitat econòmica? 
La principal conseqüència és haver de 
complir totes les obligacions fiscals que 
comporta: 

• Presentar les declaracions censals 
corresponents per tal de comunicar a 
Hisenda l’inici de l’activitat i, si escau, 
les possibles modificacions o la baixa. 

• Donar compliment, si escau, a les 
obligacions corresponents relatives a 
l’IVA o a les retencions. 

• Complir, si pertoca, amb la presentació 
de la Declaració de l’Impost sobre 
Societats, així com pagar l’impost 
corresponent si en resulta una quota 
positiva. 

Estem obligats a presentar la declaració 
pel impost sobre societats?
No sempre. Dependrà del tipus d’entitat 
que som i del tipus d’ingressos que 
obtenim. 

En el cas que siguem una associació no 
declarada d’utilitat pública, no estarem 
obligats a presentar la Declaració de 
l’Impost sobre Societats si tenim els tres 
requisits següents: 

1. La totalitat dels ingressos de l’entitat 
(siguen exempts o no exempts) no supera 
la xifra de 75.000,00 euros. 

2. Tots els ingressos no exempts 
que estiguen subjectes a retenció 
(fonamentalment, els interessos que 
paga el banc pels diners que tenim en el 
compte) no han de superar els 2.000,00 
euros. 

3. Totes les rendes no exemptes han d’estar 
subjectes a retenció. 

Per a la gran majoria d’entitats, els dos 
primers requisits no són cap problema, 
però a l’hora de complir el tercer la cosa 
canvia. El cas més freqüent d’ingrés no 
exempt no subjecte a retenció és el derivat 
d’una activitat econòmica, ja que quan 

obtenim un ingrés per vendre un producte 
o per prestar un servei el comprador no 
reté una part del preu per a ingressar-la a 
Hisenda. 

Tot basant-se en els requisits exposats, 
podem comentar algunes situacions 
concretes: 

a) Només tenim quotes d’associació i 
subvencions que representen un total 
120.000 euros. 
Estem obligats a presentar la Declaració 
de l’Impost sobre Societats, encara que 
com que tots els ingressos són exempts, la 
quota serà zero i no haurem de pagar res. 

En esta situació, el problema econòmic 
es pot plantejar si no presentem el model 
corresponent dins el termini establit, 
perquè estarem cometent una infracció 
pel fet de no presentar la declaració 
l’impost quan en realitat tenim l’obligació, i 
això comporta una sanció econòmica.

b) Tinc quotes d’associació per valor de 
1.000 euros, interessos del banc per 20 
euros i subvencions per 3.000 euros. 
En este cas, no hi ha l’obligació de 
presentar la Declaració per l’Impost sobre 
Societats. 

c) El mateix cas anterior, però a més hem 
organitzat uns tallers formatius pels quals 
cobrem una quota d’inscripció de 50 euros 
per persona assistent. 

En este supòsit haurem de presentar 
la declaració de l’impost perquè hem 
obtingut unes rendes procedents d’una 
activitat econòmica (taller formatiu) no 
exempta i no subjecta a retenció. Segons el 
resultat d’esta activitat econòmica caldrà 
pagar la quota de l’impost o no. 
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Quines despeses podrem deduir-nos en la 
Declaració de l’Impost sobre Societats? 
Cal tindre present que, de la mateixa 
manera que no tots els ingressos de 
l’entitat estan subjectes a l’impost, tampoc 
no podrem deduir totes les despeses 
suportades. 

En este sentit, com que els «ingressos de 
l’activitat social» (quotes, subvencions i 
donatius) queden exempts de tributació, 
també les «despeses socials» seran no 
deduïbles. És a dir, només podrem deduir 
aquelles despeses que formen part dels 
ingressos no exempts, fonamentalment 
les despeses de les activitats econòmiques 
realitzades. 

A banda de les «despeses socials», hi 
ha altres despeses que tampoc no són 
deduïbles com ara les multes i les sancions 
administratives i la quota de l’Impost sobre 
Societats.

Com calculem l’impost? 
Per tal de saber si hem de pagar per 
l’Impost sobre Societats, hem de conéixer 
com es determina la base imposable, que 
podem definir com el resultat (positiu 
o negatiu) obtingut per l’entitat en la 
realització d’activitats no exemptes de 
l’impost. 

Recordem que, entre els documents 
comptables obligatoris, es troba el compte 
de pèrdues i beneficis, que ha de reflectir 
tots els ingressos de l’exercici (exempts i 
no exempts) i totes les despeses de l’any. 
La diferència entre els dos és el resultat 
comptable de l’exercici en qüestió i 
pot resultar positiu (hem obtingut més 
ingressos que despeses), per la qual cosa 
tindrem beneficis; o bé pot resultar negatiu 
(durant l’any hem generat més despeses 
que ingressos), per la qual cosa haurem 
obtingut pèrdues aquell any. Esta situació, 
normalment, s’esdevé en un supòsit 
d’entitat que ha generat resultats positius 
durant uns anys i que, arribat este moment, 
decideix utilitzar l’excedent. Per això, les 

despeses d’aquell any superaran fàcilment 
els ingressos obtinguts.
No obstant això, este resultat comptable 
no coincidirà normalment amb la base 
imposable de l’Impost sobre Societats, 
perquè, com hem vist, hi ha ingressos que 
estan registrats en la comptabilitat però 
Hisenda els considera exempts (per això 
no formen part de la base imposable), com 
són les quotes d’associació, les subvencions 
i els donatius, i hi ha despeses que figuren 
també en la comptabilitat però Hisenda 
no en permet la deducció, per la qual 
cosa tampoc no formen part de la base 

imposable. 

Per això, partint del resultat comptable, cal 
realitzar el següent procés d’ajustament: 

Resultat comptable l’exercici 

- Ingressos comptabilitzats exempts 
per a Hisenda 

+ Despeses comptabilitzades no 
deduïbles per a Hisenda

Base imposable de l’Impost sobre 
Societats 

Exemple:

La nostra associació ha tingut durant el 
2019 estos ingressos: Quotes d’associació: 
300 €
Subvenció: 500 €
Interessos: 20 €
Ingressos per tallers formatius: 2.000 €

Per tal de poder fer el taller s’han gastat 
1.700 euros en material i monitors. La 
resta de despeses generals de material 
d’oficina per a l’associació han sigut 200 
€, les despeses socials per reunions i 
desplaçaments justificades de la Junta 
Directiva han sigut 150 € i les despeses en 
activitats socials gratuïtes han sigut 650 €.
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Càlcul del resultat comptable: el compte 
de pèrdues i beneficis del 2019 serà este: 

Ingressos:
Quotes d’associació 300
Subvenció 500
Ingressos financers       20
Ingressos activitat ec. 2.000
Total ingressos: 2.820

Despeses: 

Despesa social Junta Dir.    150
Despesa social material of. 200
Despesa social activitats 650
Despesa activitat ec.   1.700
Total despeses:  2.700

Resultat del 2019:
Beneficis: 120 €

Càlcul de la base imposable de l’Impost 
sobre Societats: 

Ingressos exempts. Quotes i subvencions: 
300 + 500 = 800 €. 

Despeses no deduïbles. Despeses socials: 
150 + 200 + 650 = 1.000 €. 

Resultat comptable 120

+ Despeses no deduïbles + 
1.000

- Ingressos exempts  -  
800

Base imposable 320

Podem comprovar que la base imposable 
de l’Impost sobre Societats coincideix 
amb el resultat de les rendes no exemptes: 
300 € de l’activitat econòmica i 20 € dels 
ingressos financers. 

Quan tenim calculada la base imposable 
de l’impost, l’esquema de liquidació queda 
així: 

Base imposable Base imposable

x Tipus de gravamen

   Quota íntegra

- Deduccions i bonificacions

   Quota líquida

- Retencions i pagaments a compte

   QUOTA DIFERENCIAL

El tipus de gravamen és fix del 25%. 

Hem de repassar les deduccions i les 
bonificacions establides en la Llei de 
l’impost per tal de veure si podem aplicar-
ne alguna, que generalment no succeirà 
perquè no estan pensades per a les nostres 
entitats.

La quota líquida és la quota que resulta a 
pagar, i d’ella haurem de descomptar, si 
s’escau, les retencions suportades (com ara 
les practicades pel banc en els interessos 
del compte bancari) o els pagaments 
fraccionats realitzats.

Segons que hàgem anticipat més o menys 
diners, la quota a pagar resultarà una 
quota diferencial negativa (ens tornaran 
l’excés) o positiva (caldrà ingressar la 
quantitat pendent). 
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Quan cal presentar la declaració?
La Declaració l’Impost sobre Societats es 
presenta normalment amb el model 200, 
en el termini dels 25 dies següents als sis 
mesos posteriors al tancament de l’exercici 
econòmic.

És important saber quan es tanca el 
nostre exercici econòmic (recordem 
que consta en els estatuts), ja que no és 
obligatòriament a la fi de l’any natural. En 
el supòsit més freqüent de tancament (31 
de desembre), tenim fins al 30 de juny (sis 
mesos) per a aprovar els comptes anuals en 
l’Assemblea Ordinària de Socis/Sòcies i 25 
dies més, és a dir, de l’1 al 25 de juliol, per a 
presentar la Declaració de l’Impost sobre 
Societats. 

En canvi, si el nostre exercici econòmic 
es tanca el 30 de setembre, els comptes 
anuals hauran de ser aprovades el 30 de 
març i presentar la Declaració de l’Impost 
sobre Societats de l’1 al 25 d’abril. 

Què són els pagaments fraccionats? 
Com hem vist adés, són ingressos a compte 
de l’Impost sobre Societats que estem 
obligats a realitzar en determinats supòsits, 
normalment si hem tingut quotes positives 
per l’impost en l’últim exercici. 

Es presenta amb model 202 tres vegades 
l’any, en els primers 20 dies dels mesos 
abril, octubre i desembre. 

Hi ha dos sistemes per a calcular-ne 
l’import: l’un, el general, consisteix a aplicar 
un 18% de la quota líquida de l’últim 
Impost sobre Societats presentat. El segon, 
es calcula en funció de la base imposable 
de l’exercici durant els tres primers mesos 
(pagament fraccionat d’abril), durant els 
nou primers mesos (pagament fraccionat 
d’octubre) o durant els onze primers mesos 
(pagament fraccionat de desembre) i 
s’hi resten les retencions suportades en 
l’exercici. 

L’opció per un sistema o per l’altre es 
realitza amb una declaració censal al mes 
febrer de cada any. Si no hi ha cap opció 
expressa, s’hi aplica el sistema general.

Si la quota líquida de l’últim Impost 
sobre Societats no ha resultat positiva, o 
evidentment en cas de no estar obligats 
a presentar la declaració de l’impost, no 
hi ha cap obligació d’efectuar pagaments 
fraccionats ni de presentar el model 202. 
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3. Cas pràctic
Suposem una associació cultural sense 
ànim de lucre que no és d’utilitat pública, 
composta per seixanta membres. 

La persona representat és Anna Ferrer, el 
secretari és Vicent Lloret i té el domicili 
social a Torrent, a la plaça de l’Ajuntament 
núm. 1. Segons consta en els seus 
estatuts, tanca l’exercici econòmic el 31 de 
desembre. 

El dia 1 de gener de 2019 tenia un saldo al 
banc de 1.200,00 euros. No té cap deute 
amb altres ni ningú deu res a l’associació. 

Durant el 2019, totes les persones 
associades han abonat la quota anual 
fixada en 50 euros. En data 2 de maig de 
2019, l’Ajuntament els ha concedit una 
subvenció per a l’activitat social de 800,00 
euros, dels quals s’han ingressat 640,00 
euros corresponents al 80%; el 20% restant 
(160,00 euros) està pendent de cobrament 
al tancament de l’exercici. 

Dins de les activitats socials realitzades per 
a l’acompliment dels fins estatutaris, s’han 
realitzat quatre representacions teatrals 
en què es cobrava una entrada simbòlica 
d’1 euro. Les despeses ocasionades per 
realitzar-les foren estes: 

Lloguer de vestuari: 300,00 €
Productes de maquillatge: 60,00 €
Músics col·laboradors:  200,00 €

Assistiren a les representacions 400 
persones en total. 

Per una altra banda, s’organitzaren 
activitats culturals de caràcter gratuït en 
diverses jornades associatives, a més de 
diverses exposicions. Les despeses d’estes 
activitats foren 1.200,00 euros. 

L’associació també publica una revista 
mensual amb un cost anual de 3.200,00 
euros. Es ven a 1 euro i completa el 

finançament amb 2.000,00 euros que 
obté d’entitats privades que insereixen 
publicitat en la revista. El 2019 se n’han 
venut un total de 350 exemplars. 

Les despeses generals de l’entitat durant 
l’any han estat: 

Material d’oficina: 500,00 €
Assegurances: 300,00 €
Telefonia mòbil: 450,00 €
Despeses de reunions Junta Directiva:  
200,00 €

Tots els moviments econòmics es realitzen 
des del compte corrent del banc, que ha 
generat 10,00 euros d’interessos durant 
l’any 2019 i s’hi ha aplicat una retenció 
d’1,80 euros. 

Amb estes dades, en la comptabilitat 
del 2019 de l’associació apareixerien els 
documents següents: 
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Ara ja estem en disposició d’emplenar el 
model 200 de l’Impost sobre Societats. A 
la pàgina 1 hem de fer constar les dades 
identificatives de la nostra entitat. 

En el tipus d’exercici cal posar la clau 1, 2 
o 3, segons si el nostre exercici econòmic 
coincideix amb l’any natural (1), si no 
coincideix amb l’any natural (2) o si és un 
exercici de durada inferior a un any (3), cosa 
que només pot ocórrer en cas de constitució 
després de l’1 de gener o de dissolució abans 
del 31 de desembre. 

Pel que fa a la clau CNAE (classificació 
nacional d’activitats econòmiques), cal veure 
la llista d’activitats i identificar la que s’adapte 
al nostre cas concret. En el nostre exemple 
posaríem la clau 91, que correspon a activitats 
associatives, o la 92 que correspon a activitats 
recreatives esportives o culturals. 

En els caràcters de la declaració hem de fer 
constar que hi apliquem el règim d’entitats 
parcialment exemptes, ja que som una 

entitat sense ànim de lucre que no pot 
aplicar el règim especial d’entitats acollides 
a la Llei 49/2002, per la qual cosa marcarem 
la casella 002. A més, si la base imposable a 
declarar és negativa o zero (com passarà en 
este exemple), marcarem també la casella 
027 prevista a tal efecte. 

Com a novetat, a partir de l’exercici 
2008 cal identificar el model usat en els 
estats de comptes, en què, normalment, 
marcarem el model pimes (caselles 052 i 
055), o simplement ho deixarem en blanc 
si considerem que no estem obligats a 
portar comptabilitat segons el Pla General 
Comptable.

Finalment, la declaració ha de ser signada 
per les persones que exerceixen la secretaria 
o la persona representant de l’associació 
i identificar el document pel qual s’ha 
adquirit esta condició (acta fundacional, 
nomenament en l’Assemblea, etc.), el qual ha 
d’estar inscrit en el Registre d’Associacions 
corresponent. 

Ingressos
Cuotas socios:3.000,00  €
Subvencions: 800,00 € 
Venda de publicacions: 350,00 € 
Ingressos per publicitat: 2.000,00 € 
Venda d’entrades: 400,00 € 
Ingressos financers: 10,00 € 
Total ingressos: 6.560,00 € 

Despeses 
Material d’oficina: 500,00 € 
Primes d’assegurances: 300,00 € 
Subministraments: 450,00 € 
Despeses socials: 200,00 € 
Despeses activ. social: 1.200,00 € 
Despeses activ. teatre: 560,00 € 
Edició revista: 3.200,00 € 
Total despeses: 6.410,00 € 

Benefici de l’exercici: 150,00 € 

2019 2020
Actiu 1.350,00 1.200,00
Tresoreria 1.188,20 1.200,00
Deutors: 161,80 0,00
Ajuntament subv. 160,00 0,00
AEAT retencions 1,80 0,00

2019 2020
Patrimoni net 1.350,00 1.200,00
Fons propis 1.200,00 1.200,00
± Resultat exerc. 150,00
Passiu
Creditors 0,00 0,00

Compte de pèrdues i de beneficis (l’oferim en doble columna per tal que siga més aclaridor):

Balanç de situació a 31-12-2019:
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VICENT LLORET

ANNA FERRER
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A la pàgina 2, en els casos més habituals, únicament hem d’emplenar l’apartat A, tot 
relacionant la identificació de la persona que presideix l’entitat com a representant d’esta. 

A la pàgina 3 comencem a incorporar dades amb transcendència tributària. En esta pàgina 
i en les pàgines 4, 5 i 6 hem de transcriure les quanties del balanç de situació al tancament 
de l’exercici tal com conste en la nostra comptabilitat (que obligatòriament ha d’estar 
formulada i aprovada per l’Assemblea Ordinària de Socis/Sòcies). 

Segons el nostre exemple, en l’actiu (pàgines 3 i 4) han de figurar els següents conceptes i 
imports: l’actiu corrent (anteriorment conegut com a actiu circulant) va a la casella 136, amb 
el desglossament que s’indica a continuació. 

Casella 149: deutors comercials i altres partides a cobrar: 161,80 € 

Este import prové del deute que l’Ajuntament té pendent amb nosaltres per import de 
160,00 euros i les retencions a compte de l’impost que ens ha practicat el banc en abonar 
els interessos financers i que és un crèdit davant la Hisenda Pública.

2019

2019

ANNA FERRER
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Casella 177. Efectiu i altres actius líquids equivalents: 1.188,20 €, corresponents al saldo en el 
banc al tancament de l’exercici (31-12-2019).

Casella 180. Total actiu: 1.350,00 €, corresponents a la suma total de les partides d’actiu 
de l’entitat (este import ha de constar també a la casella 136, ja que tot el nostre actiu és 
corrent). 

En el nostre exemple, no hi ha cap passiu, ja que no tenim cap deute davant de ningú, per 
la qual cosa els apartats de passiu no corrent i passiu corrent de les pàgines 5 i 6 estaran 
en blanc. 

Per tant, tot l’import de l’actiu forma part del net patrimonial, o fons propis, segons el 
següent detall (pàgina 5): 

Casella 187. Capital: 1.200,00 €, que en el nostre cas s’entén com el fons social existent al 
principi l’exercici. 

Casella 199. Resultat de l’exercici: 150,00 €, que correspon al benefici obtingut per l’entitat 
en este exercici. 

Casella 186. Fons propis: 1.350,00 €, corresponents al nou fons social al tancament de 
l’exercici, que coincideix amb la suma del fons social inicial més el resultat de l’exercici 
(benefici o pèrdua), import que repetirem a la casella anterior.

Casella 185. Patrimoni net: 1.350,00 €. 
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Finalment, a la casella 252 sumem els totals de passiu pròpiament dit i net patrimonial, que 
ha de coincidir amb el total d’actiu, en este cas 1.350,00 €. 

A les pàgines 7 i 8 traspassem les dades del compte de pèrdues i de beneficis de la nostra 
comptabilitat. Este és l’autèntic punt de partida per a la liquidació fiscal de l’Impost sobre 
Societats. 

Començarem detallant els ingressos obtinguts durant l’any. Els ingressos d’explotació 
estarien formats per tots aquells relacionats amb la nostra activitat. En principi, entenem 
que com a import net de la xifra de negocis caldria considerar els ingressos procedents 
d’activitats econòmiques (tots ells subjectes i no exempts de l’impost), i com a altres 
ingressos d’explotació els ingressos propis de l’activitat aliens a activitats econòmiques (que, 
en principi, coincidirien amb els exempts). Per la seua banda, els interessos obtinguts del 
banc constaran com a ingressos financers. 

D’acord amb això, fem constar els imports següents: 

Casella 255. Import net de la xifra de negocis: 2.750,00 €, corresponents als ingressos de 
publicitat, venta de publicacions i venda d’entrades de teatre. 

Casella 265, altres ingressos d’explotació: 3.800,00, corresponent a les quotes d’associació 
per import de 3.000,00 euros que haurà d’indicar-se en la casella 268 i a la subvenció 
rebuda, per import de 800,00 euros que haurà d’indicar-se en la casella 269.

D’altra banda, detallem totes les despeses que hem tingut (recordem que en comptabilitat 
no es defineixen despeses deduïbles o no deduïbles). 
Normalment, la majoria de les despeses de la nostra entitat, en la mesura que estiguen 
vinculades a la nostra activitat associativa, figuraran en l’apartat dels aprovisionaments (o 
consums d’explotació), casella 260, que en el nostre exemple puja a 6.410,00 €. En la mesura 
que tinguem despeses que encaixen millor en algun altre concepte (com ara, despeses de 
personal, financeres, etc.) hauríem de desglossar-les. 
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Per la diferència entre els ingressos d’explotació (2.750,00 + 3.800,00) i les despeses d’explotació 
(6.410,00), obtenim el resultat d’explotació (casella 296), en la qual consignarem la quantitat 
de 140,00 €.

Els ingressos i les despeses financeres es detallen a continuació: 

Casella 297, ingressos financers: 10,00, corresponent als interessos del banc. En les caselles 
posteriors caldria concretar l’origen d’aquests ingressos financers.

Com que no hem suportat despeses financeres, el resultat financer serà positiu per l’import 
de 10,00 €, quantitat que farem constar a la casella 324. 

A continuació obtenim el resultat abans d’impostos (casella 325), com a suma del resultat 
d’explotació i del resultat financer, que puja a 150,00 euros. 

Atés que en el nostre exemple no hi ha despeses per l’impost sobre beneficis, el resultat 
abans d’impostos serà el resultat final. Este mateix import ha de figurar a les caselles 327 
(resultat de l’exercici procedent d’operacions continuades) i 500 (resultat del compte de 
pèrdues i beneficis). 

Les pàgines 9, 10 i 11 ens demanen dades de l’Estat de Canvis en el Patrimoni Net. És un 
dels nous estats comptables exigits pel Pla General de Comptabilitat. En circumstàncies 
normals, la variació del patrimoni net de la majoria de les nostres entitats es produirà com 
a conseqüència del resultat obtingut en cada exercici, per la qual cosa a la xifra de fons 
propis 2018 (1.200,00 € en el nostre exemple), que haurà de figurar a les caselles 422, 435 i 
632, se li afegiran els 150,00 € del benefici obtingut el 2019 (caselles 457, 463 i 639). Així, a 
la casella 645 obtindrem el saldo del patrimoni net al final de l’exercici 2019 per un import 
de 1.350,00 euros. 
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El punt de partida és el resultat comptable del compte de pèrdues i beneficis (casella 500) 
i s’arriba, a la pàgina següent, a la base imposable de l’impost (casella 552). 

A la casella 501, corresponent al resultat del compte de pèrdues i de beneficis abans de 
l’Impost sobre Societats, repetirem l’import de la casella 500 perquè no hem tingut cap 
despesa per este impost. 

Com hem vist adés, hi ha determinats ingressos que estan exempts de tributació i 
determinades despeses que no són fiscalment deduïbles en l’Impost sobre Societats. 

2019

2019
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2019
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Estos ajustaments o correccions al resultat comptable s’han de fer constar en les caselles 
corresponents al règim fiscal d’entitats parcialment exemptes (caselles 389 i 390) de la 
següent manera: 

Casella 389 (augments sobre el resultat comptable): correspon a les despeses que estan 
comptabilitzades però que NO són fiscalment deduïbles, per la qual cosa caldrà sumar este 
import al resultat comptable obtingut. 

En el nostre exemple es tracta, de forma directa, de totes aquelles despeses relacionades amb 
l’activitat social exempta (450,00 + 1.200,00), però cal tindre en compte que hi ha una altra 
sèrie de despeses que són comunes a tota l’activitat desenvolupada per l’entitat, tant la social 
exempta com l’econòmica no exempta: es tracta de les despeses de compres de material 
d’oficina, assegurances o subministraments. En este tipus de despeses comunes cal adoptar 
un criteri de repartiment entre tots dos conceptes, ja que la part que es considere afectada a 
l’activitat social serà una despesa no deduïble de l’impost i la part que es considere afectada 
a l’activitat econòmica serà deduïble de l’impost. 

Al nostre parer, creiem que un criteri lògic fóra repartir-les en proporció als ingressos 
obtinguts. És a dir, si continuem amb el nostre exemple, del total dels ingressos obtinguts 
en l’exercici (6.560,00 €), el 42% (2.760,00 €) són ingressos subjectes, i un 58% (3.800,00 
€) són ingressos exempts, per la qual cosa podem considerar com a deduïbles el 42% de les 
despeses comunes de l’associació. 

Despeses comunes a l’activitat social exempta i a l’activitat econòmica no exempta: 1.000,00 
€.
Despeses deduïbles (en proporció als ingressos subjectes) 42%: 420,00 €.
Despeses no deduïbles (en proporció als ingressos exempts) 58%: 580,00 €.

Per tant, els ingressos totals que no considerarem deduïbles seran els relacionats directament 
amb l’activitat social (1.200,00 + 450,00 = 1.650,00) més la part proporcional calculada de 
despeses comunes (580,00), en total 2.230,00, xifra que cal consignar a la casella 389. 

Casella 390 (disminucions sobre el resultat comptable): correspon a tots aquells ingressos que 
estan comptabilitzats però que estan exempts fiscalment, per la qual cosa no han de formar 
part de la base imposable. Recordem-ho: quotes de les persones associades, subvencions i 
donatius. En el nostre exemple són 3.800,00 €, procedents de quotes i subvencions. 

Com que no tenim cap altre tipus de correcció al resultat comptable, els augments totals 
(casella 417) seran 2.230,00 €, i les disminucions totals (casella 418) seran 3.800,00 €. 
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Ara ja podem calcular la base imposable de l’Impost sobre Societats: 

Casella 501. Resultat comptable abans de l’Impost de Societats: 150,00 €.
Casella 417. Augments al resultat comptable: 2.230,00 €.
Casella 418: Disminucions al resultat comptable: 3.800,00 €.
Casella 552. Base imposable: –1.420,00 €.

És a dir, en el nostre exemple, tot i que l’associació obté uns beneficis en l’any 2019 de 150,00 
euros, no s’ha de pagar res per l’Impost sobre Societats, ja que la base imposable de l’impost 
ha resultat negativa. 
I això com és? Perquè, com ja hem vist, Hisenda només vol cobrar-nos impostos si obtenim 
beneficis derivats de l’exercici d’activitats econòmiques, i en el nostre exemple estes 
activitats no han generat beneficis. Repassem-ho: 

Amb les representacions teatrals hem ingressat 400,00 € i hem gastat 560,00 € (perdem 
160,00 €); amb l’edició de la revista hem obtingut 2,350,00 € i hem necessitat 3.200,00 € 
per a fer-la (perdem 850,00 €); finalment, amb els ingressos financers hem guanyat 10,00 €. 
En total, acumulem unes pèrdues directes de 1.000,00 euros (160,00 + 850,00 – 10,00), a les 
quals hem d’afegir la part proporcional de despeses comunes afectades proporcionalment 
a estes activitats (420,00 €), d’on obtenim el resultat fiscal (base imposable) negatiu de 
1.420,00 €. 

¿Ens podria fer algun retret Hisenda pel fet de realitzar i mantindre eixe tipus d’activitats 
deficitàries? En la nostra opinió, no cap, precisament perquè som una entitat sense ànim de 
lucre i realitzar este tipus d’activitats forma part de l’acompliment dels nostres fins socials, 
i encara que per a Hisenda siguen activitats econòmiques, per a nosaltres són activitats 
socials i hi destinem no només els ingressos directes obtinguts (ingressos no exempts), sinó 
una part de la resta d’ingressos exempts (quotes o subvencions en este cas). 

D’altra banda, cal recordar que no hem de confondre el fet de no haver d’ingressar res per 
l’Impost sobre Societats amb l’obligació de la presentació de la declaració. Si recordem 
els requisits que hem de complir per no tindre esta obligació, veiem que no els complim 
tots, ja que obtenim ingressos no exempts que no estan subjectes a retenció (venda de 
publicacions, publicitat i venda d’entrades).

Per tant, presentarem la declaració de l’1 al 25 de juliol de 2020, de forma telemàtica en la 
pàgina web de l’Agència Tributària i per a açò haurem d’haver obtingut el certificat digital o 
a través d’un col·laborador social degudament autoritzat.

Quant al tipus de gravamen, tot i que en el nostre exemple no influirà, per a estes entitats 
sempre és un tipus fix del 25%, percentatge que faríem constar a la casella 558. 

La quota íntegra es calcula aplicant el tipus de gravamen a la base imposable positiva. En 
el nostre exemple, com que la base imposable és negativa, la quota íntegra és zero, i ho 
consignarem a les caselles 560 i 562. 
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A la pàgina 14 continua la liquidació fiscal. Hi farem constar, si escau, les deduccions o 
bonificacions que es puguen aplicar. En la majoria dels casos, com en el nostre exemple, no 
se’n pot aplicar cap, atés que estan pensades fonamentalment per a les entitats mercantils.

Tot restant de la quota íntegra les deduccions i bonificacions, obtenim la quota líquida; en 
el nostre exemple és zero (casella 592). 
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Seguidament indicarem les retencions a compte de l’impost que hem suportat. En el nostre 
cas, les retencions sobre els interessos del banc, que són 1,80 €, import que ha de figurar a 
la casella 595. 

Com que la quota a pagar és zero i hem avançat a compte 1,80 € (ens ho ha retingut el 
banc), tenim dret que se’ns torne este import. És a dir, tenim una quota a retornar d’1,80 €, 
la qual cosa implica que a la casella 599 hem d’escriure –1,80 €. 

Com que en el nostre exemple no hem fet pagaments fraccionats en el 2019 (ni en farem en 
el 2020 perquè no hem obtingut una quota íntegra positiva), a les caselles 601, 603 i 605 
no posarem cap quantitat. L’import definitiu de la declaració a retornar serà 1,80 €, per això 
a les caselles 611 i 621 consignarem –1,80 €. 

La pàgina 15 es fa servir per a detallar les compensacions de bases imposables negatives 
procedents dels exercicis anteriors. 

En la declaració de 2020 no hem d’emplenar res en esta pàgina perquè no tenim cap base 
imposable negativa d’exercicis anteriors. 

Tanmateix, si en exercicis futurs obtinguérem en algun moment una base imposable 
positiva, abans de calcular la quota íntegra podríem compensar les bases imposables 
negatives generades en anys anteriors. En este cas, cada any posaríem l’exercici en què vam 
obtindre la base imposable negativa, la quantitat pendent d’aplicació a l’inici del període, la 
quantitat aplicada en l’exercici i la pendent per a exercicis futurs.
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Per exemple, si en el 2020 tinguérem una base imposable positiva de 1.000,00 €, posaríem 
això:

Pendent d’aplicació 
a principi del 
període 

Aplicat en esta 
liquidació 

Pendent d’aplicació 
en períodes futurs 

Compensació 
base 2019

725 640 1.420,00 641 1.000,00 642 420,00

Per això, en el 2020 tampoc no pagaríem l’Impost de Societats, perquè, tot i tindre una 
base imposable positiva, l’hem compensada amb una part de la base imposable negativa 
del 2019. 

A les pàgines 16 i 17 hi ha diversos apartats que, normalment, no ens afectaran (estan 
pensats per a entitats mercantils). Són els corresponents a les deduccions pel fet d’incentivar 
determinades activitats i a incentius fiscals per inversions a les Canàries. 

A la pàgina 18 hi ha un apartat que serveix per a identificar les aportacions que la persona 
declarant haja fet a entitats sense ànim de lucre. Encara que puga semblar que està pensat 
per al nostre tipus d’entitat, cal recordar que només es poden considerar entitats sense 
ànim de lucre de la Llei 49/2002 les fundacions; les ONG de desenvolupament de la Llei 
23/1998, de Cooperació Internacional per al Desenvolupament, i les associacions que hagen 
estat declarades d’utilitat pública. 

Per tant, este apartat s’ha d’emplenar només en el cas que la nostra associació haja realitzat 
aportacions o donatius a alguna de les entitats referides que apliquen este règim especial. 
Això genera el dret a una deducció que, en el cas de no poder-lo aplicar en este exercici per 
insuficiència de quota –com en el nostre exemple, que és zero–, queda pendent d’aplicació 
en exercicis futurs. 

A la pàgina 18 es detallen, a més,  determinades qüestions. 

En primer lloc trobem l’aplicació de resultats: 

L’Assemblea General Ordinària de Socis/Sòcies havia d’aprovar el resultat obtingut en 
l’exercici i, en el cas d’obtindre beneficis, ha d’aprovar la destinació que se’ls vol donar. 
En les entitats sense ànim de lucre, la destinació sempre serà a romanent i s’incorporaran 
al fons social, excepte quan hi haja pèrdues d’exercicis anteriors pendents i es destinaran a 
compensar estes pèrdues. 

En el nostre exemple, com que no hi ha pèrdues d’exercicis anteriors, la totalitat del benefici 
es destinarà a romanent: 

Casella 650 (pèrdues i beneficis): 150,00 €, que és el benefici obtingut. 
Casella 653 (total repartit): 150,00 €. 
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Casella 664 (romanent): 150,00 €. 
Casella 666 (total aplicat): 150,00 €. 

A continuació desglossem, de forma voluntària, les correccions al compte de pèrdues i de 
beneficis. En el nostre exemple, les correccions són sempre permanents (l’exempció dels 
ingressos i les despeses no deduïbles en este exercici no revertiran en el futur), per la qual 
cosa repetirem els imports de les caselles 417 i 418 en l’apartat de correccions permanents. 
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La pàgina 18 bis i següents són específiques per a règims especials o per a tipus d’entitats 
que no afecten el nostre cas particular. 

Finalment, en el DOCUMENT D’INGRÉS O DEVOLUCIÓ consta la quantitat definitiva a 
ingressar o la que ens han de retornar. 

Hi farem constar l’administració de l’AEAT a la qual pertanyem i les dades de l’associació en 
l’apartat d’identificació. 

En l’apartat de la meritació, la clau del tipus d’exercici serà 1 si coincideix amb l’any natural, 
2 si no coincideix amb l’any natural i 3 si té una durada inferior als dotze mesos (això només 
és possible en els casos de constitució després de l’1 de gener o de dissolució abans del 31 
de desembre). En el nostre exemple, com que l’exercici social es tanca el 31 de desembre, 
coincideix amb l’any natural i hi posarem: 

 Tipus d’exercici: 1 
 De 01-01-14 a 31-12-14

En l’apartat de la liquidació traspassem les dades de la base imposable, la quota íntegra i 
la quantitat a ingressar o a retornar prèviament obtingudes en la liquidació. En el nostre 
exemple: 

 Casella 552. Base imposable: –1.420,00 €
 Casella 562. Quota íntegra: 0,00 €
 Casella 621. Líquid a ingressar o a retornar: –1,80 €

En este cas emplenarem l’apartat corresponent a la devolució, on farem constar l’import 
(1,80 €) marcant la casella corresponent a la devolució per transferència i emplenem el codi 
IBAN del compte on volem que ens ingressen la devolució. És important tindre present que 
el titular del compte que consignem ha de ser l’associació. 

En el cas que el resultat de la declaració isquera a ingressar o quota zero, emplenarem els 
apartats corresponents a cada cas. 

Finalment, hem d’indicar la data de la declaració, que ha d’anar signada per la persona 
representant de l’entitat. 
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2019

01/01/2019 31/12/2019
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4. Vull aprofundir: 
Llei Orgànica 1/2002, reguladora del Dret d’Associació.
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2002-5852

Llei 27/2014, de 27 de novembre de l’Impost de Societats.
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2014-12328

Reial decret 634/2015, de 10 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de l’Impost de 
Societats.
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-7771

Llei 49/2002, de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals 
al mecenatge.
https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2002-25039

Reial decret 1514/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el Pla General de 
Comptabilitat.
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-19884

Resolució de 26 de març de 2013, de l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes, 
per la qual s’aprova el Pla de Comptabilitat de petites i mitjanes entitats sense finalitats 
lucratives.
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-3736




