BENEFICIS FISCALS
La “Llei Orgànica 4/2007, de 12 d'abril, d'Universitats” així com de la “Llei 49/2002, de 23 de desembre, de
règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge” les modificacions
de la qual estan ja plenament vigents des de gener de 2016, estableixen determinats incentius fiscals a l'hora
de fer una Donació o realitzar una Aportació a la Universitat Internacional de Catalunya, Fundació Privada
(UIC Barcelona).
Donacions pures i simples
Persones físiques:
Es podrà deduir fins al 75% de la quota íntegra de l'Impost de la Renda i les Persones Físiques (IRPF) dels
primers 150€ donats. La resta de la donació o de les restants donacions que superin els 150€ donen dret a
deduir de la quota íntegra el 30%. Si les donacions s'han repetit almenys durant dos anys consecutius, a
partir del tercer any, podrà incrementar‐se la deducció del 30% fins al 35%. Aquestes deduccions no podran
superar el 10% de la base liquidable de l'impost.
Persones jurídiques:
Tenen dret a deduir de la quota íntegra el 35 % de la donació en l'Impost de Societats (IS). Aquesta quota
serà minorada per les bonificacions i deduccions previstes en els capítols II, III i IV del Títol VI de la Llei
43/1995 de 27 de desembre del IS, abans d'aplicar‐li el 35% de deducció. Per a donacions plurianuals, igual
que en el cas anterior, l'empresa o entitat donant podrà incrementar del 35% al 40% l'import de la deducció.
Aquestes deduccions no podran superar el 10% de la base imposable del període impositiu..
* A més, gràcies a la disposició addicional divuitena de la Llei Orgànica 4/2007 de 12 d'abril, d'Universitats,
tant les persones físiques com les jurídiques podran incrementar un 5% els percentatges anteriors quan les
donacions es destinin específicament a recerca universitària o programes de doctorat.
Convenis de col∙laboració empresarial en activitats d’ interès general. Patrocinis
En el marc del previst en l'art. 25 de l'esmentada Llei 49/2002 que defineix els “Convenis de col∙laboració
empresarial en activitats d'interès general” (patrocinis), les aportacions podran ser considerades com a
despeses deduïbles sense cap límit, per a la determinació de la base imposable de l'Impost de Societats (IS).
La deducció de la despesa és no obstant això incompatible amb la resta de deduccions previstes en la Llei
49/2002 (no es podran generar deduccions addicionals a la quota).
Segons Resolució de la Direcció general de Tributs, de 9 de març de 1999, la difusió de la participació
d'aquesta empresa patrocinadora no constitueix una “prestació de servei” i per tant està exempta de
l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA) pel que no serà repercutit cap despesa al patrocinador.
Impost de Donacions y Successions.
Les donacions a la Universitat Internacional de Catalunya, Fundació Privada i la Fundació Familiar Catalana,
promotora de UIC Barcelona estan exemptes de l'Impost de Donacions i Successions.
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