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Les empreses destinen gairebé la meitat
dels seus beneficis a pagar impostos
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La pressió fiscal empresarial espanyola
és més alta que la mitjana europea, segons
es desprèn d’un informe que ha elaborat
CEOE sobre la tributació empresarial.

Les cotitzacions empresarials a la Seguretat Social són
les més elevades. De fet, les empreses espanyoles
destinen gairebé la meitat dels beneficis que generen cada any a pagar impostos i la recaptació per mitjà
de les cotitzacions empresarials són més grans que
el que s’ingressa anualment amb l’IRPF o amb l’IVA.
Segons l’informe Paying Taxes que PwC i el Banc
Mundial elaboren anualment, a Espanya les empreses suporten una càrrega tributària amb un
tipus real del 46,9% sobre beneficis, enfront
d’una mitjana de la Unió Europea del 40,9%.
És a dir, segons aquest informe, que inclou l’efecte
de tots els impostos que incideixen sobre les societats, la pressió fiscal empresarial a Espanya és 6
punts percentuals superior a la mitjana de la UE.
D’aquesta 46,9%, la major càrrega fiscal (35,6%)
deriva de les cotitzacions socials, seguit de l’Impost
sobre Societats (10,6%) i d’altres impostos (0,7%). Vint
països europeus com el Regne Unit (30,7%), Dinamarca (24,2%) o Noruega (37,5%) tenen una
pressió fiscal empresarial menor que l’espanyola.
Les empreses espanyoles no només paguen l’impost
sobre societats, sinó que també han d’abonar cotitzacions empresarials i multitud d’impostos i taxes entre
les que destaquen, amb clar component empresarial,
els impostos mediambientals propis de les comunitats
autònomes, la recaptació es va situar en 1.967.000
d’euros el 2015, l’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE) la recaptació esperada per 2018 a les
capitals de província espanyoles puja a 600 milions
d’euros o l’Impost sobre Construccions Instal·lacions
i Obres (ICIO), la recaptació esperada per 2018 a
les capitals de província puja a 260 milions d’euros.

Si s’analitza l’Impost sobre Societats exclusivament,
s’observa que la recaptació és pràcticament similar al
de la resta de països europeus. La recaptació per Impost sobre Societats com a percentatge del PIB a
Espanya ascendeix al 2% mentre que a l’Eurozona
és d’un 2,4%. A Alemanya i Regne Unit representen
un 2,4% del PIB; a França, un 2,7%, i a Itàlia, un 2,2%.
En comparar l’Impost sobre Societats pel que fa als
ingressos tributaris totals, s’observa que a Espanya
l’Impost sobre Societats representa un 6% de la
recaptació mentre que la mitjana a l’Eurozona és
d’un 6,1%, a Alemanya un 6,4 % ia França un 5,9%. A
Itàlia descendeix al 5% i al Regne Unit puja al 7,4%.
És a dir, la recaptació de l’Impost sobre Societats
en 2014, està 4 dècimes per sota de la mitjana europea si ho mesurem sobre el PIB i una dècima per sota
de la mitjana si ho mesurem sobre la recaptació total.
No obstant això, no és lògic analitzar la tributació
empresarial enfocant només l’Impost sobre Societats. En 2017 les cotitzacions empresarials (sense
tenir en compte la part pagada pels treballadors), van
ascendir a 93.643,86 milions d’euros, és a dir, es va
recaptar una quantitat considerablement superior per
aquest concepte que per IRPF (77.038.000) o per IVA
(67.797.000). La recaptació conjunta de l’Impost sobre Societats més les cotitza cions empresarials a la
Seguretat Social es va situar el 2017 en 116.786.000
d’euros.

Però, quants impostos paguen realment les empreses?
Només paguen l'Impost sobre Societats?
És comparable la tributació a Espanya amb la de la
resta dels països europeus ?

El Govern ha afirmat en declaracions públiques que
les empreses paguen un 12% dels beneficis. Però
compara el resultat comptable mundial amb els
impostos pagats a Espanya. No obstant això, segons
l'anàlisi elaborat per CEOE, els empresaris paguen
un 22,5% sobre la base imposable: 19,8% per a
grups i 24,2% per a les empreses individuals, segons
les dades de l'informe oficial de recaptació tributària
2016, les últimes disponibles.
A més, si es tenen en compte tots els tributs que
paguen les empreses, les companyies destinen un
46,9% del seu benefici a pagar impostos, segons
l'informe "Paying Taxes" elaborat per PwC i Banc
Mundial.
A això se suma que, segons l'informe de la CEOE,
les companyies espanyoles aporten un 30,4% de la
recaptació total.
Per què cal tenir en compte la base imposable i no el
resultat comptable a l'hora de calcular l'Impost sobre
Societats?
La base imposable és el resultat que la mateixa llei
de l'Impost que considera com benefici a efectes
fiscals i el resultat comptable mostra el benefici o
pèrdua d'una empresa, segons els principis
comptables.
Per exemple, el resultat comptable inclou beneficis
que s'obtenen i paguen impostos a l'estranger. A
més, el resultat comptable no elimina resultats entre
societats d'un mateix grup. Un grup de societats
tributa com una sola societat.
Quins són els motius del descens de la recaptació de
l'Impost sobre Societats?
La recaptació de l'Impost sobre Societats va ser de
44.823.000 d'euros el 2007 i de 23.143.000 en 2017.
Els motius: que les empreses tenien beneficis en
major percentatge abans de la crisi (46,1% enfront
del 41%). A més, els beneficis són un 54% inferiors
(118.000 milions d'euros enfront dels 219.000 milions
actuals).
Moltes empreses amb beneficis estan recuperant-se
de les pèrdues dels anys més durs de la crisi. A més,
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2007 va ser un any excepcional pel que fa a
recaptació. L'Impost sobre Societats va recaptar
7.000 milions d'euros més (un 19% més) que el 2006,
el segon millor any.
Si es deixa que les empreses es recuperin
definitivament, la recaptació tornarà a pujar sense
danyar la competitivitat .
Quins impostos paguen les empreses?
Les empreses no paguen només Impost sobre
Societats. Analitzar la tributació empresarial
exclusivament en aquest impost és injust. Les
principals aportacions empresarials als ingressos
públics són les següents:
• 24.000 milions d'euros en impost sobre societats.
• 93.000 milions d'euros en cotitzacions
empresarials a la Seguretat Social.
Altres impostos:
• Propis de Comunitats Autònomes: 2.000 M.
• IAE: 600 milions només en capitals de província.
• Impost sobre Construccions i Intalacions (ICIO):
260 milions en capitals.
• IBI, ITP, taxes, cànons, en quantia difícil d'estimar.
Quant suposa la contribució de les empreses als
ingressos públics?
Segons Eurostat, les empreses a Espanya aporten
un 30,4% del total dels ingressos públics. La mitjana
de l'Eurozona és del 26,2%. Acusar al sector
empresarial de falta de solidaritat no només és fals
sinó que és profundament injust.
Segons l'informe "Paying Taxes", a Espanya les
empreses suporten un tipus real del 46,9% sobre
beneficis, enfront d'una mitjana de la UE del 40,9%.
La pressió fiscal empresarial d'Espanya és 6 punts
percentuals superior a la mitjana de la UE.
D'aquest 46,9%, la major càrrega (35,6%) són les
cotitzacions socials, seguit de l'Impost sobre
Societats (10,6%) i d'altres impostos (0,7%). El
Regne Unit (30,7%), Dinamarca (24,2%) o Noruega
(37,5%) tenen una pressió fiscal empresarial menor
que l'espanyola, tot i recaptar més per l'Impost sobre
Societats.
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Quants impostos paguen les empreses?
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