Oficina de Premsa

- Nota de premsa -

El govern municipal presentarà una moció per
modificar la Llei sobre l’Impost de Societat que posa en
perill el teixit associatiu
La moció demana simplificar les obligacions tributàries de les entitats
sense ànim de lucre i recuperar els supòsits d’exempció. Aquesta moció
serà presentada en el Ple del proper dilluns 23 de febrer.
A partir de l’entrada en vigor de la Llei 27/2014 sobre l’Impost de Societats,
totes les entitats i associacions sense ànim de lucre hauran de presentar la
declaració de l’impost de Societats a partir de 2016. En aquesta modificació
s’inclouen aquelles entitats socials, culturals, associacions cíviques i clubs
esportius que es troben dirigides i gestionades per persones que exerceixen
voluntàriament aquesta responsabilitat social. És per això que la moció pretén
salvaguardar el teixit associatiu que suposen aquestes entitats al desenvolupar
una gran funció social i cívica i que, a causa d’aquest marc legal, es poden
veure greument perjudicades, com és el cas de l’esport base.
Fins ara, aquestes entitats no estaven obligades a presentar aquest impost si
complien els requisits següents:





Si no es feia activitat econòmica
Si els seus ingressos no superaven els 100.000 euros anuals
Si els ingressos sotmesos a retenció no superaven els 2.000 euros
anuals
Si totes les rendes no exemptes que obtenien estaven sotmeses a
retenció.

La nova llei del Govern del PP pretén actuar de forma satisfactòria amb el
principal acord del principi democràtic del nostre Estat de Dret i seguretat
jurídica, que és potenciar la transparència financera i contable de qualsevol
entitat i associació. No obstant això, la reforma atempta contra entitats amb
pocs recursos humans i financers, que aplicant la supressió dels supòsits
d’exempció poden provocar la seva desaparició. En conseqüència, és un atac
directe a la viabilitat del teixit associatiu català i del conjunt de l’Estat.
La moció que presentarà el govern de Mollet insta a modificar la Llei de l’Impost
de Societats per simplificar les obligacions tributàries de les associacions i
entitats sense ànim de lucre i recuperar els supòsits d’exempció que existien
fins a l’entrada en vigor.

A més, demana al Parlament de Catalunya i al Govern de la Generalitat que
instin al Govern central a desenvolupar un nou marc fiscal per a les
associacions en el que es reconegui el valor de la forma jurídica d’associació
com a eina de cohesió social, integradora i de saludable autogestió de la
ciutadania, activa, compromesa i participativa.
La moció també defensa les iniciatives que vetllin per la transparència financera
i contable, sempre i quan vagin acompanyades d’un suport administratiu per les
entitats, la majoria de les quals compta amb pocs recursos. A més, mostra el
recolzament a totes les federacions i plataformes d’entitats i associacions del
municipi que s’han manifestat en contra de la Llei 27/2014 i reiteren el
reconeixement i el compromís de les tasques que realitzen.
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