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La reforma fiscal realitzada l’any 2014 portarà un canvi molt important per a les societats civils amb activitat econòmica. Fins ara
aquestes societats tributaven a l’impost de
la renda pel règim d’atribució de rendes, és
a dir, cada soci s’imputava a la seva renda la
part proporcional que tenia assignada dins
la societat civil.

Les societats civils
tindran les mateixes
obligacions fiscals i
comptables que una
societat mercantil.
Com que tributaven a renda i no a l’impost
de societats es podien acollir a qualsevol
dels tres sistemes permesos de càlcul del
rendiment, que són l’estimació objectiva o
mòduls, l’estimació directa simplificada i finalment l’estimació directa normal. Aquesta darrera, la directa normal, és igual que el
sistema que s’aplica a societats, obligatori
a renda partir de 600.000 euros de facturació, per aquest motiu la majoria aplicaven
algun dels dos primers sistemes. Amb això
s’aconseguia que amb un llibre d’ingressos
i un llibre de despeses es complia amb la
normativa fiscal. Molt diferent i més simple
que les obligacions comptables de la normativa mercantil.

A partir del dia 1 de gener de 2016 aquestes societats civils passaran a tributar per
l’impost de societats i deixaran d’atribuir
les rendes als socis. En definitiva, les societats civils tindran les mateixes obligacions fiscals i comptables que una societat
mercantil. Aquest canvi va en consonància
amb el nou codi mercantil que sortirà durant
aquest any 2015. Tot lo qual comportarà
una comptabilitat més complexa, noves
obligacions com poden ser fer nòmines als
socis treballadors o, si són activitats professionals, donar-los d’alta individualment,
a més de fer comptes anuals i legalització
de llibres pagant les minutes del registre,
comunicacions per internet amb l’Agència
Tributaria i més coses que em deixo i d’altres que sortiran.

S’estableix un període transitori per a les
entitats que no estiguin interessades en
aquestes noves condicions i prefereixin fer
la dissolució amb liquidació, acord que hauran de prendre durant els sis primers mesos
de 2016 tenint sis mesos més per a que la
societat quedi extingida. Durant tot aquest
període continuaran en el règim anterior
d’atribució de rendes.
La fórmula de societat civil per a petites empreses amb poca estructura i diferents socis
era la solució ideal, ja que tenien reduïts costos i un tractament similar als empresaris persones físiques. Reconvertir-les en societats
mercantils, amb totes les obligacions fiscals,
comptables i registrals portarà indiscutiblement a la desaparició de les societats civils.

