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Distingit client/a,
El passat dia 28 de novembre va publicar-se al BOE, la “Ley 27/2014, de 27 de
noviembre, del Impuesto sobre Sociedades”, que fa una redacció nova de la Llei i per
tant incorpora canvis molt importants, que entren en vigor el proper dia 1 de gener de
2015.

Síntesis Reforma fiscal 2015
IMPOST SOBRE SOCIETATS

En positiu


Es redueix el tipus de gravamen general del 30% al 25%, de forma transitoria
el 2015 serà del 28%.



Es manté el tipus de gravamen per empreses de nova creació en el 15%.



S’introdueix la possibilitat de dotar una nova Reserva de capitalització, que
en la pràctica suposa la reducció del 10% del tipus de gravamen, del 25% al
22,5%; o del 15% al 13,5% .
Esta reserva serà indisposable durant 5 anys.



Per les Empreses de Reduïda Dimensió s’introdueix la possibilitat de dotar
una nova Reserva d’anivellament de bases imposables negatives, que en la
pràctica suposa la reducció del 10% del tipus de gravamen, del 25% al
22,5%; si s’apliquen conjuntament las dues noves reserves, la reducció serà
del 25% al 20%.
Esta reserva ha de destinar-se durant els 5 anys següents a la compensació
de bases imposables negatives, i, el saldo no aplicat s’ha d’integrar en la
base imposable a la finalització del termini. En realitat es tracta d’un
ajornament de la tributació



S’estableix un nou supòsit de libertat d’amortització pels elements de
l’immobilitzat material nous, amb un valor unitario d’adquisició que no
excedeixi de 300 €, fins un límit de 25.000 €, aplicable per totes les entitats.



Se elimina el límite temporal para la compensación de pérdidas.

En negatiu:


S’introdueix el concepto sociedad patrimonial, aquéllas que no realizan una
actividad económica, amb entre otras, les següents restricciones

 No seran fiscalment compensables las pèrdues d’una entitat adquirida que tingui
la consideració d’entitat patrimonial.

 No serà d’aplicació el tipus reduït d’empreses de nova creació.
 No seran d’aplicació els incentius d’empreses de reduïda dimensió.


A partir de 2016 las sociedades civiles que tengan objeto mercantil pasarán
a ser contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades.



S’unifiquen els coeficients d’amortització fiscalment deduïbles, establint la
necessitat de revisar els existents i recalcular noves vides útils i nous
coeficients d’amortització pels elements adquirits amb anterioritat al
01.01.2015.



S’estableix com a no deduïbles les pèrdues por deteriorament de qualsevol
tipus d’actiu, amb excepció de les existències i determinats crèdits i partides
a cobrar.



Es limita la deducció de les atencions a clientes al 1% de l’import de la xifra
de negocis.



S’eliminen els coeficients de correcció monetària aplicables en la transmisió
de bens immobles.



S’elimina el tipus de gravamen reduït per a Empresas de Reduïda Dimensió.



S’elimina el tipus de gravamen reduït per a entitats que generen o creen
ocupació.



S’elimina la deducció per inversions mediambientals.



S’elimina la deducció por reinversió de beneficis extraordinaris.



S’elimina la deducció per inversió de beneficis per a Empreses de Reduïda
Dimensió.



Es mantenen les mesures restrictives a l’aplicació de la llibertat d’
amortització per l’exercici 2015.

Com sempre quedem a la vostra disposició per qualsevol aclariment o dubte o bé si
desitgeu més informació al respecte.

