
 
 

La comprovació de les deduccions està inclosa en el Pla General de Control Tributari de l'AEAT per a l'exercici 

2021 , de manera que van a ser un dels molts objectius d'inspecció. En aquest sentit, l'AEAT ha publicat una 

nota amb qüestions sobre l'aplicació de la Deducció per doble imposició internacional en la qual tracta alguns 

criteris per al seu càlcul i aplicació . 

La Llei de l'Impost sobre Societats  estableix que quan en la base imposable del contribuent s'integrin rendes 

positives obtingudes i gravades a l' estranger, es deduirà de la quota íntegra la menor de dues quantitats: 

➢ l'import efectiu del que s'ha satisfet a l'estranger per raó del gravamen de naturalesa idèntica / 

anàloga a l'IS; 

➢ l'import de la quota íntegra que a Espanya correspondria pagar si les rendes s'haguessin obtingut en 

territori espanyol. 

Requisits per a l'aplicació de la deducció per doble imposició internacional : 

1) Necessitat d'acreditació del pagament efectiu de retenció en l'altre Estat :      

L’AEAT aclareix que correspon al contribuent la justificació del pagament a l'Estat de la font, utilitzant els 

mitjans de prova que entengui oportuns (habitualment s'accepta un certificat expedit per 

l'Administració Tributària de l'Estat retenidor). 

2) La retenció exigida en l'altre Estat ha de ser la que es derivi del conveni per evitar la doble 

imposició subscrit entre ambdós països:      

Espanya mai admetrà la deducció d'una retenció superior a l'establerta en el Conveni , de manera que, en 

cas que la retenció aplicada sigui superior, l'empresa espanyola ha d'exigir la devolució de l'excés de 

retenció a l'Estat retenidor . Això pot ser font de conflicte atès que els dos estats podrien diferir en la 

qualificació de la renda i, per tant, en l'article del Conveni que resulta d'aplicació per establir el límit de 

retenció (fins i tot podria passar que Espanya considerés aquesta renda com a benefici empresarial i, per 

tant, no subjecta a retenció a l'Estat retenidor, mentre que l'Estat retenidor podria no considerar aquesta 

renda com a benefici empresarial. en aquest cas, l'AEAT no admetria l'aplicació de la DDII al considerar que 

no va ser correctament gravada en el estat retenidor, amb independència de la potestat que tindria la 

companyia espanyola d'impugnar la regularització tributària). 

3) Aplicació del límit de deducció : 

D'acord amb la normativa de l'Impost sobre Societats, es pot deduir la menor de dues quantitats: 

➢ l'import efectiu del que s'ha satisfet a l'estranger per raó de el gravamen de naturalesa idèntica / 

anàloga a l'IS;
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➢ l'import de la quota íntegra que a Espanya correspondria pagar si les rendes s'haguessin obtingut en 

territori espanyol.       

Per a calcular la quota íntegra que correspondria pagar a Espanya, cal tenir en compte la renda neta 

obtinguda en l'altre Estat (és a dir, ingressos bruts menys totes les despeses associades, incloses 

despeses directes i indirectes, a Espanya o a l'Estat retenidor ) . En aquest sentit s'ha pronunciat la sentència 

de Tribunal Suprem de 2013.06.14 ( rec. 1256/2011) i de l'Audiència Nacional de 2013.12.26, Rec. 109/2011. 

Com a exemple: 

Una societat té un ingrés al Brasil de 1.000 que és qualificat com a cànon. Brasil reté un 15% (150). La societat 

aporta el justificant de l'ingrés en la Hisenda brasilera per 150. 

A Espanya, la societat declara una BI de 200, ja que té despeses de 800. El tipus és el 30%. Quota íntegra de 

60. 

La DDII serà la menor de: 

a. Impost que correspondria pagar al Brasil: 250 (25% de 1.000). (*) 

b. Impost que correspondria pagar a Espanya: 60. 

DDII CORRECTA: 60 

(*) En virtut de la clàusula de nació més afavorida prevista en el Protocol de l'CDI amb Brasil, procedeix el 

tipus de retenció del 10% sempre i no el 15% (també contemplat en el CDI art. 12). No obstant això, a l'efecte 

de la deducció, es considera que al Brasil s'ha satisfet un impost del 25% (art. 23.2 CDI amb Brasil). 

4) Deduïbilitat de l'impost suportat en l'altre Estat no és despesa deduïble per determinar la base 

imposable :      

Si s'ha comptabilitzat l'impost suportat en l'Estat retenidor com a despesa, el mateix tindria la consideració 

de no deduïble a l'efecte de l'IS. 

S’admet la consideració com a despesa deduïble de l'excés de l'import de l'impost satisfet a l'estranger que 

no sigui objecte de deducció en la quota íntegra (per excedir el límit de deducció que indica l'apartat 3) 

anterior) , sempre que es correspongui amb la realització d'activitats econòmiques a l'estranger ( en aquest 

sentit es pronuncia la DGT mitjançant la consulta V3960-16 ) . 

Però la deduïbilitat com a despesa no s'aplica si la retenció aplicada a la companyia espanyola no es correspon 

a l'establerta pel Conveni, d'acord amb el que indica l'apartat 2) anterior (en aquest sentit es pronuncia la 

DGT mitjançant la consulta V1637-16). 

 


