La deducció per inversions
mediambientals:UNA OPORTUNITAT
FISCAL PER FINANÇAR INVERSIONS
Gerard Marata

Consideració com a finançament directe: deduïble de quota a
l’Impost sobre Societats
RESULTAT COMPTABLE
(+ / -) Correccions a la base imposable
(-)

Bases imposables negatives exercicis anteriors

BASE IMPOSABLE
(X)

Tipus de gravamen

QUOTA ÍNTEGRA
(-)

Bonificacions

(-)

Deduccions per evitar la doble imposició

(-)

Deduccions per incentivar determinades inversions

(-)

Deducció Reinversió Beneficis Extraordinaris

1 € deducció = 1 € de
menor qüota = “Xec
nominatiu”

QUOTA LÍQUIDA
(-)

Retencions i ingressos a compte

QUOTA DE L'EXERCICI A INGRESSAR / RETORNAR
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QUINS ELEMENTS?
COM FER-HO?
QUIN IMPORT?

Requisits
Element objectiu: Inversions en béns (actiu material) consistents
instal·lacions (exclou immobles, intangibles, financers i existències).



-

en

Protecció del medi ambient. En concret 3 vectors:
•

AIRE: Evitar o reduir la contaminació atmosfèrica o acústica
procedent de instal·lacions industrials.

•

AIGUA: Evitar o reduir la càrrega contaminant que s'aboca a les
aigües superficials, subterrànies i marines.

•

RESIDUS: Afavorir la reducció, recuperació o tractament
industrials propis.
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de residus

Deducció per inversions mediambientals
Requisits



Element administratiu:

-

Compliment normativa mediambiental.
 Condició prèvia: Estar complint normativa legal aplicable.

 Condició posterior: Millora en les exigències legals aplicables.

-

Acords, programes o convenis i convalidació per Administració competent

Acord, Programa o
Conveni

Inversió
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Convalidació

Element objectiu


Actiu Material. Exclou immaterial i financer (indirecta)




Només "instal·lacions": Immobles i Obra Civil?

Base deducció: Cost adquisició o de producció
•

Inclou:
 Import efectiu i altres partides equivalents pagades
 Impostos indirectes no recuperables (IVA no deduïble, IGIC no deduible, TPO,
...)
 Despeses financeres (si període instal·lació superior a 1 any).
 Altres despeses addicionals (despeses aplanament i enderroc, transport, aranzels,
assegurances, Instal·lació i muntatge, advocats, tècnics, etc.).
 Nou PGC fa activar una estimació de costos de desmantellament o retirada
futur. Són base de la deducció?

•


Es minora en import subvencions rebudes.

Utilització parcial permesa.
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Deducció per inversions mediambientals
RESIDUS
 Reducció, recuperació o tractament de:


Residus. Compte possible qualificació com a subproducte



Industrials. Exclou ramaders, agrícoles, del comerç, residencials, etc.



Propis.
- I els aliens? Abocadors, gestors de residus, eco-parcs, etc.
LES prohibeix la seva inclusió expressament.
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Criteris interns de la Generalitat de Catalunya
RESIDUS
Inversions deduïbles
A. Instal·lacions que afavoreixin la reducció, recuperació o tractament de residus
industrials propis:

– Substitució d'elements que continguin amiant
– Contenidors i elements de compactació
– Concentració i / o separació de residus industrials.
• Filtres
• Assecat
• Decantadors
– Valorització de residus industrials propis.
• Trituradora
• Destil·ladora
• Rentat de bidons
• Co-incineració de residus propis
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Criteris interns de la Generalitat de Catalunya
RESIDUS
Inversions deduïbles
– Minimització en la producció de residus propis:
• Substitució de maquinària i/o rediseny de processos

– Tancs i sitges d’emmagatzematge que permetin reduir i millorar la gestió
dels residus.
– Mesures de control / Manteniment preventiu.
• Detectors de peces defectuoses
• Detectors d’interrupcions en el procés productiu
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Deducció per inversions mediambientals
CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA


Evitar o reduir la contaminació atmosfèrica o acústica procedent
d'instal·lacions industrials:
Tipus de contaminació:
•

Atmosfèrica

•

Acústica
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CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA
Inversions deduïbles
A. Instal·lacions que evitin la contaminació atmosfèrica procedent
A. d'instal·lacions
B. Industrials:

– Gasos contaminants (inclou CO2)
– Sistemes de tractament i/o reducció dels gasos,com ara:
• Filtres,
• Rentadors de gasos,
• Oxidadors tèrmics i catalítics, etc.
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Criteris interns de la Generalitat de Catalunya
CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA
Inversions deduïbles
– Pavimentació per evitar emissions difuses

– Canvi en els processos amb la finalitat de reduir les emissions
– Canvis de combustible per combustibles més nets. Per exemple:
• Canvi de gasoil per gas natural
• NO inclou la instal·lació de plaques solars (PV ni termosolars). Excepte
que substitueixi pròpia emissió.
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CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA
Inversions deduïbles
B. Instal·lacions que evitin la contaminació acústica procedent d'instal·lacions
industrials:

– Mesures per reduir la contaminació acústica. Per exemple:
• Insonorització d'equips i/o tancaments.
No s’inclouen aquelles inversions obligatòries segons normativa seguretat en
el treball (riscos laborals)
Important: Contaminació eliminada ha d’afectar a l’exterior.
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CONTAMINACIÓ AIGÜES


Evitar o reduir la càrrega contaminant que s'aboqui a les aigües
superficials, subterrànies i marines.

•

Important: No requereix que provingui d'instal·lacions industrials

– Depuració de les aigües.
• Instal·lació d'un sistema de tractament. Depuradores.

• Instal·lació d'una etapa, dispositiu o línia de tractament
complementària
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CONTAMINACIÓ AIGÜES
Inversions deduïbles
– Conducció fins a la depuradora pròpia
– Impermeabilització de paviments per evitar filtracions.
– Minimització de la càrrega contaminant abocada. Per exemple:
• Implantació de xarxes separatives segons l'origen de l'afluent
• Implantació d'un sistema de refrigeració en circuit tancat
– Sistema de control continu de la qualitat de les aigües abocades al sistema
de tractament
– Connexió a un sistema de sanejament
– Mesures de control / Manteniment preventiu. Per exemple:
• Sondejos de control
• Revestiment de tancs (doble paret)
• Substitució de canalitzacions soterrades per exteriors
• Instal·lacions d'arquetes antivessament
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EN GENERAL
Inversions deduïbles
M T D – Millors tècniques disponibles
Eficiència energètica
• Emmagatzematge
• Productes químics inorgànics
• Incineració
• Industria paper i polpa
• Industria producció del vidre,
• Industria producció ceràmica,
• Producció de ciment, calç
• Producció de polímers
• Tractaments d’aigües
• Adobament de la pell
•
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RESIDUS , AIGUA O ATMOSFÈRICA?

RESID.
AIRE

AIGUA
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Càlcul de la deducció
 Càlcul de la deducció:


Percentatge:
•
•
•

•
•
•





Any 2006:
Any 2007:
Any 2008:
Any 2009:
Anys 2010 i 2011:
Anys 2011 i ss.

10%
8%
6%
4%
2%
8%

Límit de la deducció: Entre 35% i 60% de la quota íntegra, minorada en
bonificacions i deduccions para evitar doble imposició. Compte règim
transitori 2012 i 2013, amb límit 25% i 50% (inclou DERBE).

Quantitats no aplicades por falta de quota: Aplicables dins dels exercicis
tancats en 15 anys immediats i següents.
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Deducció per inversions mediambientals
Realització i manteniment
 Realització de la inversió:


Moment en que desplega efectes la inversió i la deducció (determinació % de
deducció i exercici d'aplicació)



Coincideix amb moment de la posada en condicions de funcionament



Quan està en condicions de funcionament?

Projecte previ

Construcció de l’equip
Certificació final. Acceptació entrega

Permissos preceptius.
Entrada en funcionament.
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 Manteniment de la inversió:



Manteniment obligatori:

- Cinc anys (Regla general)
- Tres anys (Béns mobles),
- Durant la seva vida útil, Si és inferior a les anteriors.



Què s'entén per manteniment? Que les inversions permeten mantenir protecció
medi ambient acordada durant aquest termini.
- En cas que per raons tecnològiques perdessin aquest grau de protecció
podria substituir sense perdre deducció acreditada.
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Deducció per inversions mediambientals
Convalidació administrativa
 La convalidació i el seu període d'aplicació.
 Cas 1
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Convalidació administrativa
 Cas 2.
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Convalidació administrativa
 Cas 3: Excepcional. Acceptada per Administració tributària i ambiental



No complementària



Càlculs segons moment posada a disposició
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CONCLUSIONS



Bona oportunitat de finançament per a les empreses: 8% sobre inversió.



Requereix intervenció davant òrgan competent Medi Ambient (CCAA).



Possibilitat incloure inversions dels exercicis:


2012 (8%)



Anteriors: 4 anys – fins exercici 2008 (segons tipus de cada any)





Oportunitat per sol·licitar ara acumuladament inversions de cada any
conjuntament. Simplifica la feina.

Amb reducció aplicabilitat BIN’s: Oportunitat per les deduccions.
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Gràcies
Gerard Marata

gerard.marata@ventura-garces.com
T. (+34) 93 241 97 40
www.ventura-garces.com

