
daee@cebllob.cat  

Dilluns i dimecres de 15:30 a 19:30 hores 
Dimarts i dijous de 9.00 a 13.00 hores 

Parc de Torreblanca, Carretera N-340  
Sant Feliu de Llobregat  

(Consell Esportiu del Baix Llobregat) 

676 621 29 

OBLIGACIONS FISCALS DE LES ENTITATS 
ESPORTIVES I EL SEU CALENDARI 

Els tres impostos que més afecten a la majoria de les entitats esportives són l’I.R.P.F. (que grava les relacions laborals a 

l’entitat o la renda de les persones físiques que tenim contractades o que presten algun tipus de servei com a 

autònoms), L’I.V.A. (que grava les transaccions comercials) i l’I.S. o impost de societats (que grava els beneficis).  

El càlcul d’aquests impostos en el món associatiu pot ser complex, sobretot pel que fa referència a l’I.V.A. i l’I.S. i cal 

tenir molt clar què és allò que està subjecte i el què no ho està i quins són els càlculs o procediments comptables per 

fer un càlcul correcte de la liquidació.  

I per últim, i no menys important, els períodes de liquidació o de presentació dels models que s’han meritat durant 

l’exercici 2021. Fem un breu repàs partint de la base d’una entitat estàndard que està subjecte a I.V.A. a I.S. que té 

persones contractades, que realitza operacions amb tercers de més de 3.005,06€ i que el seu any fiscal va des de l’1/1 

fins al 31/12:  

 
Presentació del model informatiu 347 o 

d’operacions amb tercers de més de 3.005,06€: 
 
La presentació del model 347 de 2021 caldrà fer-
la durant el mes de febrer de 2022, les dates 
encara estan a determinar. Aprofitem aquest 
escrit per recordar-vos que la campanya del 
model 347 de 2020 s’iniciarà en breu i que caldrà 
presentar-la durant el mes de febrer de 2021 i 
fins l’1 de març. 
 
 

 

 
Liquidació de l’I.R.P.F. (model 111 i 190): 

 
La liquidació de les retencions que exercim sobre 
els nostres treballadors i sobre determinats 
professionals cal liquidar-les de forma trimestral 
i els límits previstos en el calendari fiscal 2021 
són el 20 d’abril (liquidació del 1T), el 20 de juliol 
(2T), el 20 d’octubre (3T), el 20 de gener de 2022 
(4T) i el 31 de gener (el resum anual) 
 

 
Liquidació de l’I.S. (model 202 i 200): 

 

La liquidació sempre serà 6 mesos posterior a la 
finalització de l’exercici. Per l’entitat de l’exemple 
la liquidació de l’IS serà cap a finals de juliol de 
2022, però cal estar atents als pagaments 
fraccionats (model 202) del 20 d’abril i del 20 
d’octubre que han d’atendre les entitats que ja 
hagin liquidat l’I.S. amb anterioritat.  

 

Liquidació de l’I.V.A. (model 303 i 390): 
 

 
Per la immensa majoria de les entitats la 
liquidació és trimestral i els límits previstos en el 
calendari fiscal 2021 són el 20 d’abril (liquidació 
del 1T), el 20 de juliol (2T), el 20 d’octubre (3T) i 
el 31 de gener de 2022 (4T i resum anual) 
 

 
 


