
  

 

 
 

 
 

LA NOVA QUALILIFICACIÓ DELS RENDIMENTS OBTINGUTS  PER SOCIS D’ENTITATS 

Amb l'entrada en vigor l'1 de gener del 2015 de les modificacions aprovades en la Llei de 
l'IRPF, es va introduir una novetat en la qualificació dels rendiments obtinguts per socis 
d'entitats. La redacció de la llei no deixava del tot clar a qui s'aplicava aquesta norma o si 
havia diferència en funció de l'activitat desenvolupada per la societat. 

Doncs bé, el dia 13 d'abril, la Direcció General de Tributs va emetre dues consultes 
tributàries vinculants aclarint el tema. 

Així, queda clar que a partir de l'1 de gener del 2015, solament tindran la qualificació de 
rendiments d'activitats econòmiques (i per tant no, de rendiments del treball), els obtinguts 
per socis de societats que realitzin activitats professionals i no empresarials. A més, en el 
soci s'ha de complir la doble condició de cotitzar en el règim d’autònoms en la Seguretat 
Social i poder estar enquadrat en algun epígraf del grup 2 de l’IAE que inclou les activitats 
professionals. 

El segon problema que es plantejava a ran de la reforma fiscal de novembre de 2014 era, si 
una vegada qualificat el rendiment com d'activitat econòmica, això hauria d'estar subjecte a 
IVA o no, és a dir, si el professional havia de fer factures amb IVA o no. 

Les consultes vinculants 1147 i 1148 del 2015 vénen a donar sortida a aquesta situació, i 
indiquen que si la titularitat dels actius principals per desenvolupar l'activitat estan en la 
societat, en principi el professional prestarà els seus serveis no subjectes a IVA. I si la 
titularitat d'aquests actius està en el soci, en principi estaria subjecte a IVA. 

Tot això sense perjudici que en tots dos casos, això pot variar, perquè sempre s’haurà 
d’atendre als indicis de les condicions de treball (és a dir, a la submissió d'un horari i unes 
condicions per part del treballador), la remuneració lligada o no a resultats i la 
responsabilitat assumida pel soci.  

Aquestes consultes han sortit per donar cobertura i seguretat jurídica a ambdues situacions, 
és a dir, tant a la situació de que el soci estigui subjecte a IVA com no, atenent a les 
condicions indicades. 
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