Jornada de la Coordinadora Catalana de Fundacions sobre el règim fiscal

Les fundacions consideren que l’Estat no reconeix
el mecenatge com una manera de pagar impostos
 L’Estat va deixar d’ingressar 80 milions d’euros per les deduccions al
mecenatge d’un total de 15.000 l’any 2013
“No hi ha llei de mecenatge, ni hi haurà. Els ajustos que s’han fet són bons,
però escassos” va dir Pere-A Fàbregas, president de la Coordinadora Catalana
de Fundacions, en l’obertura de la jornada monogràfica sobre el règim fiscal de
les fundacions organitzada per la Coordinadora i que va reunir cent cinquanta
patrons o directius de fundacions catalanes.
Fàbregas va recordar que el govern espanyol s’havia compromès
reiteradament al programa electoral de 2011 i per boca del secretari d’estat de
Cultura, José María Lassalle, a dur a terme aquesta llei que podia equiparar els
beneficis de les fundacions als que són més comuns a Europa, però finalment
s’ha quedat amb uns retocs a la reforma fiscal del ministeri d’Hisenda. Molt
lluny de la legislació europea en la matèria.
“Els avantatges fiscals, en qualsevol cas, –va afegir el president de la
Coordinadora, que aplega més de 500 fundacions catalanes- no són per a les
fundacions, sinó per als donants”.
El secretari de la Coordinadora, Raimon Bergós, va fer una exposició detallada
de les novetats legislatives en matèria fiscal per a les fundacions i entitats
sense afany de lucre i va posar de relleu que la xifra que deixa de percebre
l’Estat pels incentius fiscals al mecenatge és molt petita en comparació a la
resta de deduccions a la declaració anual de l’IRPF. “L’any 2013, pel
mecenatge l’Estat va deixar d’ingressar 80 milions d’euros, mentre que pel
conjunt de deduccions com habitatge, etcètera, la xifra arribava als 15.108
milions d’euros”. En l’impost de Societats, la diferència també és notable: 84
milions d’euros per mecenatge enfront d’un total de 3.700 milions.
“És un tema ideològic –va afegir Bergós-. L’Estat no accepta que el que es
destina a mecenatge sigui una altra manera de pagar impostos”.
La sessió va servir per a conèixer en profunditat les novetats tributàries en vigor
des de l’1 de gener passat en qüestions com deduccions per donatius, el

micromecenatge, les donacions, els convenis de col·laboració empresarial, els
contractes de patrocini publicitari, les exempcions i l’aplicació de l’IVA.
Barcelona, 1 de juny de 2015
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