FISCALITAT SOCIETATS DE CAÇADORS – INFORME RESUM

MANUAL ESQUEMA RESUNTIU DE LA PRINCIPAL FISCALITAT APLICABLE :
I V A - IMPOST SOBRE SOCIETATS - MODEL 347

I V A:
En principi la Societat no és subjecte passiu de l’ IVA doncs considerem que, en el seu dia, ha
sol·licitat i obtingut la exempció de l’ Impost i per tant els ingressos derivats de les quotes socials
estan exemptes.
En quant a les adquisicions de bens i serveis estaran gravades amb el tipus d’ IVA que
correspongui i tenint en compte la impossibilitat de deducció de les quotes suportades, aquestes
formaran part del cost de l’adquisició.
Punt i apart per el supòsit de que es realitzin altres activitats no exemptes. En aquest cas caldrà
atendre a la particularitat de cada cas.
Qué passa si es fa comercialització de carn de caça?:
S’haura d’emetre una factura. La factura ha de contenir obligatoriamente data, número d’ordre
i les dades completes del emisor i del receptor, concepte, preu, tipus d’ Iva repercutit i la seva
quantificació i el total de la factura.
La Sociedat ha de donar-se d’alta en el cens fiscal per l’ actividad de “Comercio mayor de carne
de caza) (epígrafe 612.4 del Impuesto sobre Actividades económicas-IAE).
El tipus d’ Iva a repercutir depen del destinatari de l’operació. En general:
Vendes a restauradors siguin personas físiques o societats mercantils: 10% IVA
Vendes a minoristes que siguin societats mercantils: 10% IVA
Vendes a minoristes persones físiques: 10% IVA més 1,40% de Recàrrec d’Equivalència.
S’haurà de presentar liquidació trimestral del l’IVA i el resum anual.
Qué passa si es reben ajuts per la captura de porcs senglars?
No afectarà a les declaracions de l’ IVA.

IMPOST SOBRE SOCIETATS:
En l’ Impost sobre Societats que grava els beneficis, les Societats de Caçadors están incloses per
la seva pròpia naturalesa d’ entitats sense ànim de lucre dins de l’àmbit de les entitats
parcialmente exemptes, és a dir que no tributen pels beneficis derivats de l’activitat habitual
(quotes socials) i si han de tributar pels beneficis originats per altres activitats como seria la
venda de carn.
Els rendiments no exempts de les entitats parcialment exemptes tributen al tipus del 25%.
Independenment la Societat de Caçadors pot estar dispensada de presentar declaració de
l’Impost sobre Societats sempre que es compleixin els següents requisits:
a) Que els seus ingresos totals no superin els 75.000 euros anuals.
b) Que els ingresos anuals corresponents a rendes no exemptes no superin els 2.000 euros
anuals. (Rendes de naturalesa diferent a les que son pròpies de l’activitat)
c) Que totes les rendes no exemptes estiguin sotmeses a retenció.

Complint els tres requisits la societat de caçadors quedarà exempta de l’obligació de
presentar l’Impost de Societats.
O sigui a condició que no es faci qualsevol activitat que pugui tenir la consideració
d’activitat econòmica per part de l’Agencia Tributària doncs en aquest supòsit es
produiria l’obligació de declarar per la via dels punts b) i c).
Si bé la càrrega fiscal podria ser pràcticament nul·la (les quotes socials estan exemptes)
si que s’ haurien de suportar las carregues indirectes de gestió, comptabilitat,
administració, etc.
Qué passa si es fa comercialització de carn de caça?
Es produiran rendiments d’activitat no exempta i superant els 2.000 euros l’any es deixa de
complir el requisit b). I també el c) doncs es tracta de renda no exempta que no te retenció.
O sigui que s’entra en l’obligació de presentar la declaració de l’impost.
Qué passa si es reben ajuts per la captura de porcs senglars?
S’haurán de comptabilitzar com a ingressos per subvencions rebudes i com sigui que la Societat
ja está obligada per la venda de carn no canviarà res encara que per si sola la subvenció o ajut
ja fa deixar de complir els requisits b) i c).
La comptabilització s’ha de fer en el moment de tenir noticia de la seva concessió i no pas en el
moment del cobrament .
L’ajut incrementa el resultat d’explotació EXEMPT i desde el punt de vista de l’impost de
societats no implica càrrega fiscal.
Unicament pot produir un apropament als 75.000 euros d’ ingressos totals que marquen el punt
a) dels requisits.
Però com ja hem dit sont els punts b) i c) els que motivaran, ja prèviament, l’obligació de
declarar.

MODEL 347:
Estaran expressament obligades a presentar la declaració mod. 347, les entitats no lucratives
(societats de caçadors) quan hagin tingut durant l’any operacions per import total superior a
3.005,06 euros.
Les operacions a declarar seran:
Compres a proveïdors de bens i serveis (excepte subministraments d’electricitat, aigua i
combustibles i les assegurances) superant els 3.005,06 en el conjunt d’operacions anuals.
També s’han d’incloure els imports liquidats a la Federació per les trameses de llicències que
igualment superin l’import abans indicat.
Subvencions rebudes d’altres entitats i també les concedides a altres associacions cobrades o
entregades durant l’exercici, sempre que superin els 3.005,06 euros.
Vendes de carn.
No s’han d’incloure las quotes socials per estar exemptes del IVA.
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