MOCIÓ PER LA SIMPLIFICACIÓ DE LES OBLIGACIONS TRIBUTÀRIES DE LES ENTITATS SENSE ÀNIM
DE LUCRE

Exposició de motius

Després de l’aplicació de la nova llei de l’impost sobre societats (Llei 17/2014) l’1 de gener de 2015,
les entitats sense ànim de lucre, ja siguin de l’àmbit social, cultural, esportiu, AMPAS, de veïns, etc.,
es veuen obligades a canvis substancials respecte a les seves obligacions tributàries. L’anterior llei
preveia una excepció a l’obligació de presentar la declaració de l’impost de societat per a les
entitats sense ànim de lucre sempre que complissin dos requisits:


Ingressos anuals no superiors a 100.000 euros.



Que totes les rendes no exemptes que obtinguin estiguin sotmeses a retenció, a excepció de
les que no arribin a 2.000 euros anuals.

Amb la nova regulació, totes les entitats sense ànim de lucre estan obligades a presentar la
declaració per totes les seves rendes, ja estiguin exemptes o no de tributar, i sigui quin sigui el
volum d’ingressos de les entitats. L’eliminació d’aquests supòsits comporta que moltes entitats han
d’assumir càrregues administratives molt superiors a les actuals, desproporcionades i costoses, i
que no es corresponen amb la seva mida ni activitat. A més, moltes d’aquestes gestions només es
podran fer si l’associació compte amb un certificat digital.

Rubí té un ampli teixit associatiu que desenvolupa una gran funció social i cívica, amb una mínima
infraestructura tècnica i majoritàriament de caràcter voluntari. La gran majoria d’entitats sense
ànim de lucre de la nostra ciutat basen els seus ingressos en les quotes dels associats, puntuals
subvencions públiques i petites donacions.

Des d’aquesta perspectiva no sembla justificable obligar aquestes entitats a assumir noves
obligacions comptables i tributàries, únicament amb l’ànim d’exercir un major control sobre elles.
La nova llei imposa noves obligacions i càrregues burocràtiques que dificulten la gestió del dia a dia
del món associatiu i del tercer sector del País.

Tot i ser conscients que l’Ajuntament ha previst sessions gratuïtes de formació a les entitats de la
Ciutat, és necessari un assessorament i un acompanyament més personalitzat durant aquest
primer any.
Per tot això, el Grup Municipal d’Alternativa Ciutadana proposa al Ple l’adopció dels següents:

Acords

1. Que l’Ajuntament de Rubí, en un termini màxim de 30 dies, posi a disposició de les
associacions i entitats sense ànim de lucre un servei d’atenció, formació, assessorament
jurídic i acompanyament en la gestió per a la presentació de les declaracions tributàries,
mentre no es modifiqui la Llei de l’Impost sobre Societats.
2. Instar al Govern Espanyol a modificar la Llei de l’Impost sobre Societats, per tal de
simplificar les obligacions tributàries de les associacions i entitats sense ànim de lucre i
recuperar el supòsit de “no obligació” de presentació de la declaració de l’impost sobre
societats.
3. Notificar la present moció al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, als grups
parlamentaris i a la Mesa del Congrés dels Diputats, així com a les associacions i entitats
sense ànim de lucre de Rubí.

Aprovat per Junta de Portaveus

