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RETRIBUCIÓ DELS ADMINISTRADORS

Tal com els hem indicat en anteriors comunicacions , l'Agència Tributària ha anat emetent
nous criteris relatius al tractament de les retribucions als administradors de societats , a través
de notes i consultes vinculants .
L'Agència Tributària considera que en els casos en què l'administrador de la societat també
exerceix funcions de gerència , preval la relació mercantil , i presumeix que els seus
rendiments són percebuts pel càrrec d'administrador . Això obliga que en els estatuts de les
societats han d'estar previstes les retribucions dels administradors .
Aquests canvis de criteri suposen per a les societats :
1 - Revisar , i modificar si cal , els estatuts socials . Si els Estatuts no preveuen la retribució de
l'òrgan d'administració , els sous meritats en aquest concepte seran considerats NO
DEDUCIBLES en la determinació de la base imposable de l'impost de societats .
2 - Aplicació del tipus del 42% de retenció per IRPF sobre la totalitat de la retribució de
l'Administrador .
La solució de no aplicar el 42% a la totalitat del salari implica un risc fiscal que avaluarem en
cada cas conjuntament amb vostès . No obstant això , podem matisar la retribució de
l'administrador pel que fa al temps emprat en aquestes funcions , respecte a la seva dedicació
total a l'empresa .
Com a conseqüència de tot l'exposat els proposem una reunió amb els nostres especialistes a
efectes de trobar la millor solució a les seves necessitats . No obstant això , la modificació dels
seus estatuts s'ha de fer amb caràcter d' urgència a l'efecte de reduir el risc fiscal al màxim
possible .
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