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Antecedents

• Lleugera desacceleració de l’economia en els propers anys;

• Correcció de desequilibris i, en concret, reducció del dèficit públic

Pagament mínim en pagaments fraccionats
Amb efectes 2016

• Compliment de compromís amb UE

• Limitació despesa no financera PGE 17

RDL 2/2016 RDL 3/2016

• Limitació compensació BINS

• Limitació aplicació DDI

• Reversió de deterioraments

• Pèrdues transmissió EP

Amb efectes 2017
• Pèrdues transmissió participacions

• Limitació a la deduibilitat de deterioraments
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Novetats en l’Impost de Societats
Períodes impositius que s’inicien a partir de l’1 de gener de 2016

Limitació especial a la 
compensació de bases 

imposables negatives

1

Limitació a 
l’aplicació de les 
deduccions per 

evitar la doble 

imposició. 
2

Reversió
accelerada de 
deterioraments de 

participacions 

deduïbles en el 
passat.

3

Reversió de rendes 
negatives generades abans 
de 2013 en el supòsit de 
plusvàlues en la 
transmissió  

d’establiments 

permanents.

4

Comissió de Comptabilitat i Fiscalitat de l’ACCID 2



Novetats en l’Impost de Societats
Limitació compensació BINS (DA 15ª)

Volum de negoci

TR LIS Llei 27/2014 RDL 3/2016

2011
2012-2014

2015 2016 2017 2016 2017

< 20 milions €
Sense límit Sense límit Sense límit

60% 70%

60% 70%

20 milions €-60 milions € 75% 50% 50% 50% 50%

> 60 milions € 50% 25% 25% 25% 25%

Període de compensació 15 anys 18 anys Il·limitat

Import mínim de compensació No No Sí (1 milió €)

• Mateixos límits aplicables en consolidació, tant a BINs del Grup como a BINs prèvies a la inclusió en el mateix

• Eliminacions intragrup: No s’eliminen partides recíproques (CV2751-16)

• Import mínim de compensació: No es veu afectat per la nova limitació (CV1762-16)
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Novetats en l’Impost de Societats
Limitació compensació BINS (DA 15ª)
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EXEMPLE: Limitació especial per grans empreses a la compensació de bases imposables negatives

En tot cas, compensables:

• Fins a l’import anual d’1 milió d’euros;

• A rendes derivades de quitaments o esperes;

• Extinció de l’entitat, excepte operació de reestructuració acollida al règim de neutralitat fiscal.

Exercicis iniciats

2016

Exercicis iniciats

2017

Import net de la xifra de negocis

en 12 mesos anteriors

BINs

compensables

(% sobre BI)

Base tributable
BINs compensables

(% sobre BI)
Base tributable

Inferior a 20.000.000 euros 60% 40% 70% 30%

Entre 20.000.000 i 60.000.000 euros 50% 50% 50% 50%

Superior a 60.000.000 euros 25% 75% 25% 75%



Novetats en l’Impost de Societats
Limitació compensació BINS (DA 15ª)

IMPACTE DE LA MESURA:

• Afecta la distribució de la càrrega tributària entre la generalitat de contribuents

• Distribució arbitrària de la càrrega contributiva

• Pot dur a gravar rendes fictícies:

Comissió de Comptabilitat i Fiscalitat de l’ACCID 5



Novetats en l’Impost de Societats
Limitació compensació BINS (DA 15ª): efectes comptables

RECONEIXEMENT DELS ACTIUS DIFERITS PER BINS (Resolució ICAC 9 de febrer de 2016):

• Presumpció negativa si:

o Recuperació en > 10 anys.

o Historial de pèrdues continuades.

� Prova en contrari: evidència i explicació de compensació en > 10 anys.

� Presumpció positiva: reversió de diferències temporàries imposables (de passiu) en import suficient,
davant la mateixa autoritat fiscal, pel mateix subjecte passiu (individual versus consolidat) i/o conversió
en crèdit davant de l’Administració.

• Estimació al tancament de l’exercici de guanys fiscals futurs per compensar BINs:

o Pla de negoci, individual versus consolidat;

o Avaluació dels actius diferits de passiu;

o Exclusió de diferències temporàries deduïbles (d’actiu) que puguin revertir;

o Incorporació d’actuacions de planificació fiscal.

• Valoració: Tipus impositiu (nominal) en exercici de recuperació / No descompte a valor actual.
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Novetats en l’Impost de Societats
Limitació a l’aplicació de crèdits fiscals (DA 15ª)

• Aplicable a subjectes passius quin INCN superi els 20 milions d’euros

• Límit conjunt del 50% de la quota íntegra

• Deduccions afectades:

- Deducció per evitar la doble imposició jurídica internacional: Retencions suportades a l’estranger;

- Deducció per evitar la doble imposició econòmica internacional: Impost subjacent satisfet per la filial no
resident respecte de les rendes que es distribueixin en forma de dividend:

- Entitats en transparència fiscal internacional: Impost subjacent satisfet per la filial transparent en relació
amb les rendes imputades, així com les retencions suportades en la distribució del dividend;

- Deduccions regulades a la DT 23 de la LIS:

� Deduccions per evitar la doble imposició –tant interna como internacional, pendents;

� Deduccions derivades de dividends imputables a plusvàlues que han tributat en el transmitent.

• Aquesta limitació també opera a nivell del règim de consolidació fiscal.
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Novetats en l’Impost de Societats
Reversió de deterioraments i pèrdues EPs (DT 16ª)

• Fins l’any 2016, els deterioraments fiscalment deduibles en exercicis anteriors al 2013 es revertien:

a) En funció de la recuperació de los fons propis de l’entitat participada i seguint un criteri FIFO
(recuperació inicial de deterioraments deduibles);

b) En l’import dels dividends distribuïts per la filial, excepte que no es considerin ingrés comptable.

• A partir del 2016 s’incorpora un nou mecanisme de reversió pel qual el deteriorament s’integra, como a
mínim, a raó d’un 20% entre els exercicis 2016 a 2020.

• Si per aplicació d’ a) i b) s’excedeix el 20%, l’import pendent de revertir s’integrarà per parts iguals en els
períodes que restin.

• En cas de transmissió, es recupera l’import pendent, amb el límit de la renda positiva derivada de la
transmissió.

• S’estableix una norma similar per a la recuperació de pèrdues d’establiments permanents (EPs). En cas de
transmissió, s’integra la diferència entre les pèrdues deduïdes amb anterioritat al 2013 i els beneficis
generats des de l’esmentat període, amb el límit de la renda derivada de la transmissió.
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Novetats en l’Impost de Societats
Reversió de deterioraments i pèrdues EPs (DT 16ª)

IMPACTE DE LA MESURA:

• Conjuntament amb la limitació a la compensació de BINs, pot dur a gravar rendes fictícies

• El gravamen pot ser definitiu per aplicació de la no deduibilitat de les pèrdues derivades de la transmissió de
participacions
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Novetats en l’Impost de Societats
Reversió de deterioraments i pèrdues EPs (DT 16ª)

• Qüestions que planteja el nou mecanisme de reversió:

o ¿Com afecta als exercicis inferiors a l’any natural?;

o ¿Com impacte als pagaments fraccionats?;

o ¿Aplica als deterioraments anteriors a 2008 en els que la seva deduibilitat es regia pel principi de
inscripció comptable? CV4560-16;

o ¿Què passa amb els deterioraments que no es van donar en el seu moment? (CV0194-14)
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Novetats en l’Impost de Societats
Reversió de deterioraments (DT 16ª): efectes comptables

• Qüestions que planteja el nou mecanisme de reversió :

o ICAC 27/2/2017, pel que fa a reversió de pèrdues per deteriorament:

� En cas de VC = VF, llavors revertir com un ajust permanent. Afectarà a l’impost corrent. No
genera registre d’impost diferit.

� Cas de deducció de deteriorament sense inscripció comptable (anterior a 1/1/2013) = de figurar
impost diferit de passiu, s’anirà reduint a mesura que hi hagi la reversió del deteriorament.

� Si l’empresa espera recuperar VC amb extinció participada; llavors la pèrdua podria ser deduïble.
Es podria generar un actiu diferit.

o Al tancament de l’exercici 2016 baixa d’actius diferits comptabilitzats prèviament, doncs es podia
recuperar la diferència al transmetre la participació; ara no, excepte que s’esperi recuperació per
extinció de la participada.
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Novetats en l’Impost de Societats
Reversió de deterioraments: efectes comptables
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Període Registre comptable (1) Actiu/passiu diferit ICAC/CNMV

1/1/1008 a 

31/12/2012

•Dotació comptable deduïble •VC = VF (2)

•Dotació comptable no deduïble •Actiu diferit (2)

•Ajust extracontable fiscal negatiu •Passiu diferit •Recuperació amb reversió (2)

1/1/2013 a 

31/12/2015

•Dotació comptable •No deduïble. Actiu diferit (2)

•Règimen transitori (3)

•Reversió: Actiu diferit, si dotació comptable

anterior deduÏble.

•Recuperació de passiu diferit anterior.

(2)

1/1/2016 

en adelante

•Dotació comptable •No deduïble. Actiu diferit (2)

•Règim Transitori RDL 3/2016.

•Reversió mínima anual: Actiu diferit, si dotació

comptable anterior deduïble.

•Recuperació de passiu diferit anterior.

•No generació de passiu diferit per

reversió mínima anual, si no hi ha

diferència temporària anterior.

(1) NRV 9ª 2.5.3.: diferència entre valor en llibres i import recuperable = Max [valor raonable menys costos de venda; valor actual fluxos

d’efectiu futurs inversió]. Subsidiari: comparar amb patrimoni net + plusvàlues tàcites existents en data de valoració.

(2) Si l’empresa espera recuperar el valor en llibres de la inversió per mitjà de l’extinció de la societat participada, la pèrdua fiscal serà

deduïble, la base fiscal de la inversió anirà augmentant a mesura de la reversió del deteriorament fiscal (suposada existència de dotació

comptable), el que justificaria el reconeixement (manteniment) d’un actiu diferit. Si existeix dotació comptable, manteniment d’actiu

diferit i recuperació si es produeix reversió comptable per evolució de l‘import recuperable de la participada.

(3) Reversió PN tancament – PN inici i/o dividends que siguin ingressos comptables (excepte no ddii). Criteri FIFO recuperació

deterioraments deduïbles.



Novetats en l’Impost de Societats
Períodes impositius que s’iniciïn a partir de l’1 de gener de 2017

No deduïbilitat de pèrdues 

derivades de la transmissió 

de participacions.1

Regulació del     
diferiment en la 
integració de les rendes 

negatives derivades de 

transmissions de 

participacions 

intragrup.

2
No deduïbilitat

permanent dels 

deterioraments de 

participacions amb accés 
a l’exempció de l’article 
21 de la LIS o d’entitats 
residents a paradisos 
fiscals.

3

No deduïbilitat de les 
pèrdues derivades de la 

transmissió 

d’establiments

permanents.
4

Especificación relativa a 
la tributación de 
sociedades o 
establecimientos 
permanentes sobre 
plusvalías derivadas de 

SOCIMIS.

6
5
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Novetats en l’Impost de Societats
Pèrdues derivades de participacions
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Tipus de cartera
Pèrdues per 

deteriorament

Transmissió de la 

cartera

Extinció de la 

participada
(excepte reestructuració)

Compleix requisits exempció art. 21 LIS
(>5% o cost adquisició > 20M€; Residents o NR CDI o 

gravades 10%)

No deduïble No deduïble
Deduïble, excepte 

dividends exempts

Participada resident a territori baixa tributació 
(<10% tipus nominal)

No deduïble No deduïble Deduïble

No compleix requisit participació (<5% o cost 

adquisició < 20M€), però sí el de tributació mínima
No deduïble Deduïble Deduïble

Cartera mantinguda per negociar

Deduïble, excepte 

que es verifiquin 

requisits art 21 LIS o 

baixa tributació

Deduïble, excepte 

que es verifiquin 

requisits art 21 LIS o 

baixa tributació

Deduïble, excepte 

dividends exempts

Supòsit

més habitual



Novetats en l’Impost de Societats:
Afectació de projeccions en operacions M&A
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• Qüestions a tenir present en les projeccions d’inversió arrel de les modificacions en l’Impost sobre Societats:

o Determinació de l’Impost sobre Societats a partir de resultats individuals i/o consolidats amb les
societats que conformen el grup en consolidació fiscal.

o Normes PGC (NOFCAC) versus IFRS:

� Diferències entre PGC i IFRS

� Diferencies entre NOFCAC i IFRS

� Amortització fons de comerç de consolidació en àmbit PGC/NOFCAC.

o Pagaments fraccionats: afectació de la tresoreria de les empreses

� Augment dels tipus;

� Referència resultat comptable versus mètode base/quota;

� Càlculs individuals versus consolidats.

o Limitacions:

� Compensació de BINs;

� Deduibilitat de la despesa financera;

� Crèdits fiscals en deduccions per doble imposició;

o No afectació (no tributació/no estalvi) de guanys/pèrdues per deteriorament/transmissions de cartera.


