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Estudi d’assumptes jurídics, mercantils, comptables, tributaris i laborals.

07/06/2010
MODIFICACIONS EN MATÈRIA DE LES OBLIGACIONS DE DOCUMENTACIÓ DE
LES OPERACIONS VINCULADES

Recentment ha sortit publicat el Projecte de Reial Decret que modifica el Reglament de l’impost
sobre societats, en matèria de les obligacions de documentació de les operacions vinculades.
Aquestes modificacions tenen el propòsit de reduir les obligacions documentals referents a les
operacions vinculades establint un límit per sota del qual no sigui necessari elaborar les
obligacions de documentació.
Segons aquest projecte no seran exigibles les obligacions de documentació per aquelles
operacions realitzades en el període impositiu amb la mateixa persona o entitat vinculada,
quan el total d’aquestes operacions realitzades en l’esmenta’t període no superi l’import
conjunt de 250.000,00 € de valor de mercat, independentment de quin sigui el tamany de
l’empresa i el caràcter intern o internacional de les operacions.
Queden excloses d’aquest precepte i per tant s’hauran de documentar les següents operacions:
 Operacions realitzades amb persones o entitats residents en paradisos fiscals.
 Operacions realitzades amb persones físiques que tributin sota el règim d’estimació
objectiva de l’IRPF (mòduls).
 Operacions de transmissió de negocis, carteres, immobles o operacions amb intangibles.

Aquestes modificacions tindran caràcter retroactiu des del 19 de febrer de 2009.
Sembla ser que l’intenció del govern és aprovar aquest Reial Decret abans de l’1 de juliol. Tant
bon punt sigui aprovat els ho comunicarem.
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