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TRACTAMENT FISCAL DELS PRODUCTES ENTREGATS
O DE LES DONACIONS EFECTUADES PER SOCIETATS
(SUBJECTES PASSIUS DE L’IMPOST SOBRE SOCIETATS)
A LA FUNDACIÓ PRIVADA BANC DELS ALIMENTS
La Fundació Privada Banc dels Aliments compleix els requisits establerts a la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim
fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge, per la qual cosa les societats que facin
donacions, ja sigui en efectiu o en aliments, poden gaudir de les deduccions fiscals previstes en aquesta llei, que des de l’1
de gener de 2015 són:
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PER LES DONACIONS DINERÀRIES EFECTUADES PER SOCIETATS
SUBJECTES PASSIUS DE L’IMPOST SOBRE SOCIETATS

Com a regla general, els donatius i liberalitats no resulten deduïbles de l’impost sobre societats. No obstant això, els
efectuats a favor d’entitats sense finalitats lucratives a les quals els sigui aplicable el règim fiscal del títol II de la Llei
49/2002, com la Fundació Privada Banc dels Aliments, donen dret a una deducció de la quota íntegra de l’impost del
35 % de les quantitats donades.
L a base d’aquesta deducció no podrà excedir del 10 % de la base imposable, si bé les quantitats que excedeixin aquest
límit es poden aplicar als períodes impositius que concloguin durant els deu anys immediats i successius (art. 20 de la
Llei 49/2002).
Aquest percentatge del 35 % s’incrementa al 40 % si en els dos períodes impositius immediats anteriors s’haguessin fet
donatius a favor d’una mateixa entitat per import igual o superior, en cada un d’ells, al del període impositiu anterior.
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PER LES DONACIONS QUE CONSISTEIXEN EN L’ENTREGA DE PRODUCTES
Aquests productes s’han de valorar pel seu valor comptable en el moment de la transmissió, d’acord amb el que
estableix el punt 1 de l’article 18 de la Llei 49/2002. En cas que no es pugui determinar aquest valor comptable, s’han
de seguir les normes de l’impost sobre el patrimoni (Llei 19/1991, de 6 de juny), que, en qualsevol cas, té com a màxim
el valor normal de mercat del producte donat (punt 2 de l’article 18 de la Llei 49/2002). Un cop valorats, s’aplicaran
els mateixos percentatges de deducció i límits que s’indiquen al paràgraf anterior.

JUSTIFICACIÓ DELS DONATIUS, DONACIONS I APORTACIONS DEDUÏBLES

1

La Fundació Privada Banc dels Aliments emetrà una certificació, amb els requisits establerts reglamentàriament
(art. 24 de la Llei 49/2002), per justificar l’efectivitat dels donatius, donacions i aportacions que se li han efectuat.
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En el cas de donacions de productes, la Fundació emetrà aquesta certificació quan rebi la factura corresponent amb la
repercussió de l’IVA (impost sobre el valor afegit) o un document valorat (albarà, factura proforma, etc.), i s’entén en aquest
cas que el donant inclou el valor de la donació directament en les seves declaracions d’IVA (impost sobre el valor afegit) i
de l’impost sobre societats.

Les entregues de productes efectuades gratuïtament per les societats (subjectes passius de l’impost sobre societats) a
la Fundació Privada Banc dels Aliments, estan subjectes a l’impost sobre societats i a l’impost sobre el valor afegit. La
Fundació Privada Banc dels Aliments no es responsabilitza de l’incompliment de les obligacions fiscals per part de les
societats que li facin donacions.

Barcelona, 31 de gener de 2017.
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