COMUNICACIÓ 14/2011
Estudi d’assumptes jurídics, mercantils, comptables, tributaris i laborals.

11/10/2011
MODIFICACIONS IMPOST SOBRE SOCIETATS
El Reial Decret-Llei 9/2011, del 19 d’agost, de mesures per la millora de la qualitat i cohesió del
sistema nacional de salut, de contribució a la consolidació fiscal, i d’elevació de l’import màxim
dels avals de l’Estat pel 2011, també modifica l’impost sobre societats, introduint les següents
novetats:
MODIFICACIÓ TEMPORAL PERCENTATGES PAGAMENTS FRACCIONATS GRANS
EMPRESES
Pels períodes impositius que s’iniciïn els anys 2011, 2012 i 2013, es modifica el percentatge dels
pagaments fraccionats quan aquests estiguin determinats segons el benefici del període (veure
Comunicació 03/2011) i pels subjectes passius que tinguin un volum d’operacions que hagi superat
els 6.010.121,04 € durant els 12 mesos anteriors a la data d’inici dels períodes impositius 2011,
2012 i 2013, en els termes que consten a continuació:
-

Import net xifra de negocis inferior a 20 milions d’euros: 5/7 parts del tipus impositiu.
Import net xifra de negocis igual o superior a 20 milions d’euros i inferior a 60 milions d’euros:
8/10 parts del tipus impositiu.
Import net xifra de negocis igual o superior a 60 milions d’euros: 9/10 parts del tipus impositiu.

BASES IMPOSABLES NEGATIVES
Tractament compensació bases imposables els anys 2011, 2012 i 2013.Pels períodes impositius que s’iniciïn els anys 2011, 2012 i 2013, i pels subjectes passius que
tinguin un volum d’operacions que hagi superat els 6.010.121,04 € durant els 12 mesos anteriors a
la data d’inici dels períodes impositius 2011, 2012 i 2013, s’estableixen que només podran
compensar el següent percentatge de les bases imposables negatives:
-

Import net xifra de negocis sigui igual o superior a 20 milions d’euros i inferior a 60 milions
d’euros: 75 % de la base imposable prèvia a la compensació.
Import net xifra de negocis igual o superior a 60 milions d’euros: 50 % de la base imposable prèvia
a la compensació.

Modificació termini compensació bases imposables negatives.Pels períodes impositius que s’iniciïn a partir de 01/01/2012, s’amplia de 15 a 18 anys el termini
màxim per compensar les bases imposables negatives, sent també d’aplicació a aquelles bases
imposables negatives que a 01/01/2012 estiguin pendents de compensar.
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