Dimarts, 12 de març de 2013

LA INFORMACIÓ ÉS CLAU

L’IVA I LES NOVETATS FISCALS QUE AFECTEN
ELS ATENEUS
Assessorament especialitzat sobre l'IVA i
les novetats fiscals que afecten els
ateneus
La Federació d’Ateneus de Catalunya ofereix el
servei d'assessorament especialitzat fiscalitat per
a ateneus a fi de donar resposta a les consultes que
tingueu arran de les novetats fiscals que afecten
l'aplicació de les exempcions d'IVA a les entitats.
És un servei gratuït per a les entitats associades a
la FAC.
Les
sessions
d'assessorament
seran
Personalitzades i es podran fer mitjançant una
reunió presencial amb l’assessor fiscal de la FAC,
per telèfon o per correu electrònic.
Les entitats que estiguin interessades en rebre més
informació hauran d’enviar un correu electrònic a
ateneus@ateneus.cat indicant les seves dades de
contacte.
NOVETATS EN LES EXEMPCIONS DE L’IVA 2013
En els darrers compassos de l’any 2012 hi ha hagut
dues modificacions significatives relatives a l’IVA i a
les exempcions a les quals es podien acollir les
entitats:
D’una banda, la Direcció General de Tributs ha
publicat la resposta a la consulta vinculant V225112, on determina un canvi de criteri de
l’administració de les activitats fetes per monitors
tals com activitats de menjador, de custòdia de
menors, de campaments o d’activitats extraescolars.
Aquesta consulta determina que cal repercutir el
21% d’IVA en la majoria d’aquestes activitats.
Per altra banda, la Llei 17/2012, de Pressupostos
Generals de l’Estat per a l’any 2013 determina que

les exempcions d’IVA corresponents a l’article
20.Un.6, 20.Un.12 i a l’article 20.Tres (que legitima
les exempcions de l’article 20.Un.8, 20.Un.13 i
20.Un.14), passin a ser automàtiques, sempre que
se’n compleixin els requisits. Aquesta llei suprimeix
el reconeixement previ que calia per part de
l’Administració. Per tant, si ces complien els requisits
per a l’exempció, l’entitat podia triar entre sol·licitarla o no, depenent de si els hi era beneficiós
fiscalment, deduint-se l’IVA suportat. Ara, les entitats
que només realitzin activitats incloses en les que
anomena aquesta llei, passen a ser consumidors
finals per obligació, sense la possibilitat d’escollir-ho,
tal i com passava fins el 2012.
Si teniu dubtes, teniu a la vostra disposició el servei
d’assessoria fiscal de la FAC.
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