
 
 
 

 

NOTA INFORMATIVA DE L’ASSESSOR FISCAL DEL COL·LEGI: 
Canvis en les retribucions dels economistes pels serveis professionals prestats 
a entitats de les quals son socis. 

Amb la reforma fiscal aprovada a finals de 2014 i que, en bona part, ha entrat en vigor a 
partir de l’1 de gener de 2015, hi ha un aspecte, entre molts altres, que afecta a les 
retribucions dels socis professionals. 

Prèviament, però, cal recordar que la NOTA 1/2012, del Departament de Gestió Tributaria 
de l’AEAT, ja s’havia pronunciat sobre la consideració de rendiments d’activitats 
econòmiques en el cas dels socis que presten serveis professionals a una societat 
mercantil quan no es donen les notes de dependència i alienabilitat, per tant, ordenació 
per compte propi de l’activitat professional i mitjans de producció en seu del soci persona 
física, atès que en serveis professionals com ara l’advocacia, l’assessoria, els serveis 
d’arquitectura, enginyeria o medicina, el principal mitjà de producció resideix en el propi 
soci, és a dir, en la pròpia capacitació professional de la persona física que presta els seus 
serveis a la l’entitat. Fins ara en dita NOTA es considerava que la condició de soci era un 
indici significatiu de la inexistència de les notes de dependència i alienabilitat, però que 
això era clar quan la participació era d’un 50 per 100. 

Ara sembla que aquests criteris s’han consolidat amb rang de Llei i prescindint del 
percentatge de participació. 

En efecte, la Llei 26/2014, de 27 de novembre, per la que es modifica la Llei 35/2006, de 
l’IRPF, i el text refós de la Llei de l’IRNR, ha introduït una modificació a l’article 27.1 de la 
Llei de renda, que regula el concepte de rendiments integres d’activitats 
econòmiques, en el sentit que: 

“tractant-se de rendiments obtinguts pels contribuents procedents d’una 
entitat en el capital de la qual participin derivats de la realització d’activitat 
incloses en la Secció Segona de les Tarifes de l’Impost sobre Activitats 
Econòmiques, tindran aquesta consideració quan el contribuent estigui inclòs, 
a tal efecte, en el règim especial de la seguritat social dels treballadors per 
compte propi o autònoms, o en una mutualitat de previsió social que actuï com 
alternativa a l’esmentat règim especial de conformitat amb la Llei 30/ 1995, de 
8 de novembre, d’ordenació i supervisió de les assegurances privades”. 

Això suposa en la pràctica que les “retribucions” (rendiments) d’aquells socis que prestin 
serveis a les seves “entitats” (societats), és a dir, que realitzin activitats econòmiques 
susceptibles d’estar incloses en la Secció Segona de les Tarifes de l’IAE (activitats 
professionals) - queden exclosos aquells rendiments que deriven d’activitats que no siguin 
professionals-, quan estiguin inclosos en el RETA o en la mutualitat corresponent per dites 
activitats, tindran la consideració de rendiments integres d’activitats 
econòmiques. 

Segons criteri de la Seguretat Social estan inclosos en el RETA els professionals que 
exerceixin una activitat per compte propi, que requereixi la incorporació a un Col·legi 
Professional el col·lectiu del qual s’hagi integrat en el RETA. 

És cas dels economistes( epígraf IAE 741). 

Per tant, si a partir de l’1 de gener de 2015, es realitza una activitat professional 
d’Economista per a una societat de la quan se’n és soci i s’està inclòs en el RETA, la 
Llei de l’IRPF (art.27.1), considera els rendiments obtinguts com a rendiments d’una 
activitat econòmica. És a dir, si fins ara els socis professionals de societats mercantils 
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venien tributant a l’IRPF per les seves retribucions pels serveis prestats com a 
rendiments del treball, passaran a tributar a l’IRPF per rendiments d’activitat 
econòmica professional. 

Conseqüències: 

- Alta censal model 036 o 037 a l’AEAT 

- Obligació d’emetre factures a la societat pels serveis prestats i repercutir l’IVA 
corresponent. 

- Liquidació trimestral de l’IVA (model 303) i resum anual (model 390) 

- I dur llibres-registre obligatoris tant per l’IVA com per l’IRPF. 

NOTA:- A la pàgina web del Col·legi, a l’apartat Normativa, trobareu més 
informació sobre els tràmits fiscals per a l’inici de l’exercici de l’activitat 
d’Economista. 

I finalment sapigueu que l’IVA repercutit a la societat, en principi, serà deduïble i, per 
tant, neutre. Que a nivell de renda pel soci-treballador, no canviarà gran cosa, doncs si 
fins ara declarava la seva retribució com a rendiment del treball ara ho farà com a 
rendiment d’una activitat econòmica, amb la corresponent retenció, i amb la possibilitat 
de deduir despeses. Això si, els hi ha caigut a sobre una càrrega burocràtica i 
administrativa. 

Restem a la vostra disposició, mitjançant el servei de consultes, per a qualsevol 
aclariment o dubte que tingueu. 

Ricard Viña 
Assessor Fiscal del CEC 
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