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I. DISPOSICIONS GENERALS

CAP DE L’ESTAT
8957

Reial decret llei 2/2016, de 30 de setembre, pel qual s’introdueixen mesures
tributàries dirigides a la reducció del dèficit públic.
I

El compliment dels objectius comunitaris a nivell pressupostari, i en particular entre
aquests la reducció del dèficit públic, constitueixen una de les principals metes que
fonamenten l’adopció de les decisions de política econòmica al nostre país en els últims
anys.
En el context actual, el compliment esmentat revesteix encara més rellevància com a
conseqüència de l’adopció d’un instrument jurídic d’observança obligada per al Regne
d’Espanya com és la Decisió (UE) 2016/1222 del Consell, de 12 de juliol, per la qual
s’estableix que Espanya no ha pres mesures eficaces per seguir la Recomanació de 21 de
juny de 2013 del Consell.
En compliment dels instruments anteriors, és procedent la introducció de mesures
extraordinàries que permetin assolir l’objectiu de dèficit públic fixat per les autoritats
comunitàries.
Per a això és imprescindible aconseguir un increment dels ingressos corresponents a
l’impost sobre societats, esforç recaptatori que es considera pertinent obtenir de les grans
empreses, tenint en compte que aquestes tenen la capacitat contributiva necessària per
coadjuvar al sosteniment de les finances públiques.
Amb aquesta finalitat, aquest Reial decret llei introdueix modificacions en el règim legal
dels pagaments fraccionats de l’impost sobre societats, que poden ser objecte de revisió
en el futur, sobre la base de l’evolució dels ingressos de l’Estat. Aquestes modificacions
han de permetre recollir fons de manera immediata a les arques públiques, recaptació
addicional per l’efectivitat de la qual ha de vetllar l’Administració tributària, de conformitat
amb el que estableixen la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, i el
Reglament general de recaptació, aprovat mitjançant el Reial decret 939/2005, de 29 de
juliol.
II
La reducció immediata del dèficit públic justifica l’adopció de les mesures que incorpora
aquest Reial decret llei, i d’aquesta manera concorre la circumstància de necessitat
extraordinària i urgent que exigeix l’article 86 de la Constitució espanyola per utilitzar la
figura normativa esmentada, requisit imprescindible, com ha recordat, d’altra banda, la
jurisprudència constitucional.
La tramitació d’aquest Reial decret llei l’efectua un Govern en funcions, circumstància
que s’ajusta al que disposa l’article 21.3 de la Llei 50/1997, de 27 de novembre, del
Govern, precepte de conformitat amb el qual «el Govern en funcions ha de facilitar el
desenvolupament normal del procés de formació del nou Govern i el traspàs de poders a
aquest i ha de limitar la seva gestió al despatx ordinari dels assumptes públics, i abstenir-se
d’adoptar, llevat de casos d’urgència degudament acreditats o per raons d’interès general
l’acreditació expressa de les quals així ho justifiqui, qualssevol altres mesures», atès que
aquest supòsit excepcional d’urgència és el que concorre en aquesta ocasió.
En virtut d’això, fent ús de l’autorització que conté l’article 86 de la Constitució
espanyola, a proposta del ministre d’Hisenda i Administracions Públiques i amb la
deliberació prèvia del Consell de Ministres a la reunió del dia 30 de setembre de 2016,
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DISPOSO:
Article únic. Modificacions relatives a l’impost sobre societats.
Amb efectes per als períodes impositius que s’iniciïn a partir de l’1 de gener de 2016,
s’afegeix una disposició addicional catorzena a la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de
l’impost sobre societats, que queda redactada de la manera següent:
«Disposició addicional catorzena.
fraccionats.

Modificacions en el règim legal dels pagaments

1. Els contribuents l’import net de la xifra de negocis dels quals, en els 12
mesos anteriors a la data en què s’iniciï el període impositiu, sigui almenys de 10
milions d’euros, han de tenir en compte, en relació amb els pagaments fraccionats
que es facin en la modalitat que preveu l’apartat 3 de l’article 40 d’aquesta Llei, les
especialitats següents:
a) La quantitat a ingressar no pot ser inferior, en cap cas, al 23 per cent del
resultat positiu del compte de pèrdues i guanys de l’exercici dels 3, 9 o 11 primers
mesos de cada any natural o, per a contribuents el període impositiu dels quals no
coincideixi amb l’any natural, de l’exercici transcorregut des de l’inici del període
impositiu fins al dia anterior a l’inici de cada període d’ingrés del pagament fraccionat,
determinat d’acord amb el Codi de comerç i la resta de normativa comptable de
desplegament, minorat exclusivament en els pagaments fraccionats fets amb
anterioritat, corresponents al mateix període impositiu. En el cas de contribuents
als quals sigui aplicable el tipus de gravamen que preveu el paràgraf primer de
l’apartat 6 de l’article 29 d’aquesta Llei, el percentatge que estableix aquest paràgraf
ha de ser del 25 per cent.
Queda exclòs del resultat positiu esmentat l’import d’aquest que es correspongui
amb rendes derivades d’operacions de quitança o espera conseqüència d’un acord
de creditors del contribuent, i s’ha d’incloure en el resultat esmentat la part del seu
import que s’integri en la base imposable del període impositiu. També queda exclòs,
a aquests efectes, l’import del resultat positiu conseqüència d’operacions d’augment
de capital o fons propis per compensació de crèdits que no s’integri en la base
imposable per aplicació de l’apartat 2 de l’article 17 d’aquesta Llei.
En el cas d’entitats parcialment exemptes a les quals sigui aplicable el règim
fiscal especial que estableix el capítol XIV del títol VII d’aquesta Llei, s’ha de prendre
com a resultat positiu el corresponent exclusivament a rendes no exemptes. En el
cas d’entitats a les quals sigui aplicable la bonificació que estableix l’article 34
d’aquesta Llei, s’ha de prendre com a resultat positiu el corresponent exclusivament
a rendes no bonificades.
El que disposa aquesta lletra no és aplicable a les entitats a les quals es
refereixen els apartats 3, 4 i 5 de l’article 29 d’aquesta Llei ni a les que esmenta la
Llei 11/2009, de 26 d’octubre, per la qual es regulen les societats anònimes
cotitzades d’inversió en el mercat immobiliari.
b) El percentatge a què es refereix l’últim paràgraf de l’apartat 3 de l’article 40
d’aquesta Llei és el resultat de multiplicar per dinou vintens el tipus de gravamen
arrodonit per excés.
2. El que preveu aquesta disposició no és aplicable als pagaments fraccionats
el termini de declaració dels quals hagi començat abans de l’entrada en vigor del
Reial decret llei 2/2016, de 30 de setembre.»
Disposició final primera. Títol competencial.
Aquest Reial decret llei s’aprova a l’empara del que disposa l’article 149.1.14a de la
Constitució espanyola, que atribueix a l’Estat la competència en matèria d’hisenda general.
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Disposició final segona. Entrada en vigor.
Aquest Reial decret llei entra en vigor el mateix dia de la seva publicació en el «Butlletí
Oficial de l’Estat».
Madrid, 30 de setembre de 2016.
FELIPE R.
El president del Govern,
MARIANO RAJOY BREY
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