Guia fiscal
dels clubs i entitats esportives

Els clubs esportius, com la resta d’entitats sense afany de lucre, tenen obligacions fiscals.
Aquesta guia pretén ser una síntesi de les normes que les afecten.


IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT (IVA)

S’han de distingir dues situacions, segons els clubs estiguin o no estiguin reconeguts com de
caràcter social per Hisenda1. Si el club està reconegut com de caràcter social, la prestació de
serveis esportius està exempta d’IVA, és a dir, els clubs no han de cobrar IVA. Per contra, si els
clubs no tenen aquest reconeixement la prestació de serveis esportius està gravada amb un
IVA del 21%.

Des de el 1 de gener de 2013 no cal tenir el reconeixement d’Hisenda per escrit del
reconeixement del caràcter social, ja que els clubs poden aplicar les avantatges d’aquest
reconeixement si compleixen els requisits que marca la Llei: no tenir afany de lucre i que els
membres de la junta directiva no cobrin per aquest fet.

Són serveis esportius la utilització d’instal·lacions, les quotes que paguen els usuaris o socis, el
lloguer de material esportiu (pilotes, armariets, etc.).

En qualsevol dels casos, tant si el club està reconegut com de caràcter social com si no ho està,
els ingressos obtinguts fora del que és la prestació de serveis esportius estan gravats amb
l’IVA. No són serveis esportius per exemple, i haurien de portar IVA, la venda de material o de
roba, el cobrament de quantitats en concepte de publicitat, l'explotació d’un bar, el lloguer
d’un local, etc. Per aquests conceptes el club hauria de cobrar un IVA que generalment és del
21% i ingressar-lo posteriorment a Hisenda.
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Des de el 1 de gener de 2013, no cal demanar a Hisenda a aquest reconeixement de caràcter fiscal. Es
pot aplicar directament si es compleixen els el requisits: no tenir afany de lucre i que els membres de la
Junta Directiva no cobrin.

Si tots els ingressos del club són amb IVA, el club es podrà deduir la totalitat de l'IVA que pagui.
Si cap ingrés del club porta IVA, el club tampoc es podrà deduir l'IVA que paga. Si el club té una
part dels d’ingressos amb IVA i una altra part sense IVA haurà d’aplicar el que se’n diu “la regla
de prorrata”, que bàsicament consisteix en què es pot deduir el mateix percentatge d’IVA que
el percentatge d’ingressos que té amb IVA (deduïdes les subvencions).

Per exemple si un club té uns ingressos de 50.000 euros (45.000 € de quotes i 5.000 € de
subvencions) dels quals, amb IVA hi ha 4.500, tindrà un percentatge de prorrata del 10%,
(4.500 dividit entre 45.000) de manera que podrà deduir el 10% de l'IVA suportat a les
compres i/o inversions. Aquest percentatge pot variar cada any.

S’ha de tenir present que una vegada es presenta una declaració d’IVA, això passa a ser una
obligació permanent, fins i tot si no hi ha operacions a declarar. L’imprès que cal presentar a
Hisenda és el 303 i té periodicitat trimestral. A més a més cada any s’ha de presentar al gener
un resum de les operacions fetes l’any anterior amb l’imprès 390.


OPERACIONS AMB TERCERS DE MÉS DE 3.005,06 €

Anualment s’han de declarar a Hisenda les empreses o institucions amb les quals s’han fet
operacions, ja sigui de compra o de venda, que superin els 3.005,06 euros. Això es fa amb
l’imprès 347 durant el mes de febrer. També s’han d’incloure en aquest imprès les subvencions
rebudes. Per contra no s’han de posar els professionals als quals s’ha fet retenció, perquè
Hisenda ja té constància d’aquestes operacions amb la declaració de la retenció.


DONACIONS

S’ha de deixar clar que fiscalment, únicament són subvencions les rebudes d’organismes
oficials, com les que dóna la Generalitat o els ajuntaments. Les quantitats (o material) rebudes
d’una empresa privada són donacions.

Si el club està declarat d’utilitat pública2, les persones que han fet aquesta donació tindran una
deducció a l’Impost de Societats. Per les donacions rebudes, el club ha d’emetre un certificat a
l'empresa o persona que l’ha fet. El mes de gener el club haurà de presentar a Hisenda l’imprès
182 amb les donacions rebudes l’any anterior, per tal que els donants puguin gaudir d’aquesta
desgravació. Aquests percentatges esmentats canvien a partir de 2015.

Si el club no està declarat d’utilitat pública, les donacions rebudes no tenen dret a cap tipus de
desgravació fiscal.


IMPOST DE SOCIETATS

Aquest impost, si l’exercici econòmic acaba el dia 31 de desembre de cada any, s’ha de
presentar entre els dies 1 i 25 de juliol. L’imprès que cal utilitzar és el 200. Per parlar d’aquest
impost, s’han de distingir dues situacions.

1. Que el club estigui declarat d’utilitat pública i s’hagi acollit als beneficis fiscals de la Llei
49/2002.
2. Que el club no estigui declarat d’utilitat pública.

Clubs declarats d’utilitat pública i acollits als beneficis fiscals de la Llei 49/2002

Obligatòriament s’ha de presentar l’impost de societats. El més probable és que en aquest cas
tots els ingressos estiguin exempts de tributació, de manera que la presentació d’aquest
impost és un acte merament formal. Si algun ingrés no estigués exempt de tributació, el tipus
impositiu que s’ha de pagar una vegada deduïdes les despeses és del 10%.
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La declaració d’utilitat pública és un tràmit llarg i que requereix el compliment de molts requisits.

Clubs no declarats d’utilitat pública

Aquests clubs tenen un tractament fiscal molt pitjor que els altres. No estan obligats a
presentar la declaració les entitats que compleixin aquests tres requisits:

1. Ingressos inferiors a 75.000 €.
2. Ingressos no exempts que no superin els 2.000 €.
3. Que tots els ingressos no exempts tinguin retenció.

El tipus impositiu que suporten aquests clubs és el 25% del benefici fiscal que hagin tingut. Si
no hi ha benefici fiscal i no s’ha de pagar impost de societats, igualment s’ha de presentar
aquest impost.

A més a més hauran de portar una comptabilitat que permeti distingir els ingressos i despeses
exempts de l’impost dels que no ho estan.

S'haurà de pagar impost (diferència entre ingressos i despeses) per tot el que Hisenda
considera activitats econòmiques: escoles esportives, organització de campionats, publicitat, el
recàrrec de la loteria de Nadal ....


IMPOST D’ACTIVITATS ECONÒMIQUES (IAE)

Els clubs estan obligats a estar donats d’alta a l’IAE, cosa que es fa amb l'imprès 036 i el 840
d’Hisenda. De totes maneres aquesta és una obligació merament formal, ja que realment no
s’ha de pagar cap quantitat per aquest impost, si els ingressos no superen el milió d’euros.

