
Deducció en l'Impost de Societats

La deducció en l'Impost de Societats per a les persones jurídiques és d'un 35% a excepció que 
l'empresa hagi fet donacions a la mateixa entitat amb un import igual o superior en els dos 
exercicis anteriors, en aquest cas, el percentatge de la deducció augmenta a un 40% sobre la base 
imposable de la donació.

La base d'aquesta deducció no podrà excedir el 10% de la base imposable, però l'excés podrà 
aplicar-se en períodes successius. Si excedeix el límit es pot aplicar en els 10 exercicis immediats i 
successius. En el cas que una empresa realitzi diverses donacions al llarg de l'exercici econòmic, la 
deducció en l'Impost de Societats s'aplica sobre el total de la base imposable de totes les donacions 
realitzades en aquest exercici econòmic.

Perquè l'empresa es pugui beneficiar de la deducció sobre l'impost de societats ha d'emetre un 
albarà o factura perquè la Fundació pugui realitzar un certificat fiscal (veure model al final del 
document).

En el certificat fiscal es declararà l'import de la base imposable com a donació i la condonació de 
l'iva. Això vol dir que en el moment que l'empresa faci la corresponent declaració haurà d'indicar 
l'import de la base imposable i de l'iva.

La documentació que necessitem per poder emetre el corresponent certificat fiscal és la següent:

BENEFICIS FISCALS PER A PERSONES JURÍDIQUES EN LES 
DONACIONS EN ESPÈCIE

Fotocòpia del NIF de l'empresa

Fotocòpia de DNI del representant legal de l'empresa

Factura (s'adjunta model)

Tota aquesta documentació s'ha d'enviar per correu electrònic a 
Patricia Hidalgo: phidalgo@formacioitreball.org abans de realitzar la donació.

Un cop tinguem aquest document nosaltres emetrem el corresponent certificat fiscal que serà enviat per correu 
postal al llarg del mes de gener de 2018.



MODEL FACTURA

Formació i Treball, Fundació Privada
C/ Ramon Llull, 430-438
08930 Sant Adrià de Besòs
NIF G60229846

Nom Empresa
Adreça, CP i Localitat

Telèfon
NIF

FACTURA NÚM:
DATA:

Producte Unitats Preu Unitari Preu Total

Base Imposable
IVA
Import Total


