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C/ Sant Nicolau, 9 - Bxos. esq.
08014 Barcelona
Tel. 93 231 07 12
info@nouscamins.org

NOU MARC FISCAL PER A DONANTS
Règim fiscal dels donatius i aportacions realitzades a favor de les entitats sense sense ànim
de lucre a les quals sigui aplicable el règim fiscal previst en el Títol II de la Llei 49/2002,
l'article de la qual 19 va ser modificat pel Reial decret llei 17/2020, del 5 de maig.

DONACIONS DEDUÏBLES

JUSTIFICACIÓ

Dineràries, de béns, drets i constitució dret usdefruit.
Límit: 10% base liquidable (IRPF) / base imposable (IS)

Com acreditar l'efectivitat de la donació realitzada?

PERSONA FÍSICA (IRPF)
(IRNR sense establiment permanent)

Tipus de
donant

Certificació expedida per l'entitat donatària on consti:

PERSONA JURÍDICA (IS)
Donació

2019

2019-2020

30%

80%

35%

Deducció

2020

75%

2019

35%

2020

Plurianual

40%

(si durant tres o més
exercicis s'ha donat
la mateixa quantitat
o superior a la
mateixa entitat)

No s'aplica en els
exercicis següents

Si excedeix
el límit

Has de tenir en compte si la teva CCAA
està subjecta a un règim foral particular

Comunitats
autònomes

a

NIF i dades d'identificació del
donant i de l'entitat donatària.

d

Document públic o un altre autèntic
que acrediti el lliurament del bé
donat (si no és dinerari).

b
c

Esment exprés que l'entitat
donatària és beneficiària del
mecenatge.

e

Destí que l'entitat donatària donarà
a l'objecte donat en el compliment
de la seva finalitat específica.

Data i import del donatiu, si
és dinerari.

f

Esment exprés del caràcter
irrevocable de la donació.

(IRNR amb establiment permanent)

Deducció en quota íntegra

Deducció en quota íntegra
Fins a 150€
Resta

Característiques de la donació

Madrid
C/ Jorge Juan, 65 – 3º
28009 Madrid
Tel. 91 577 68 97
info@nuevoscaminos.org

35%

Les fundacions estan obligades a remetre a l'Administració tributària la informació sobre les
certificacions expedides (model 182).

CONVENI DE COL·LABORACIÓ EMPRESARIAL EN
ACTIVITATS D'INTERÈS GENERAL (ART. 25 LLEI 49/2002)

2019-2020

40%

Es pot aplicar en els 10
exercicis immediats i successius

Entitats beneficiàries del mecenatge, a canvi d'una ajuda econòmica, han de difondre la
participació del col·laborador en la realització d'aquestes activitats d'interès general.

Col·laboradors
Ajuda económica
IVA

Límit

Aportació dinerària o en espècie.

La difusió de la participació del col·laborador realitzada per la fundació no es
considera prestació de serveis, així doncs, no està subjecta a l’IVA.

Deducció
Aquest document conté informació general i no constitueix una opinió professional ni assessorament jurídic.
Font d’informació: Fundación Lealtad i Asociación Española de Fundaciones.

Persones físiques en Estimació Directa o persones jurídiques.

Quantitats satisfetes o les despeses realitzades redueixen la base
imposable o liquidable

Sense límit.

Justificació

Conveni escrit obligatori i informació en la memòria econòmica.

