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LA INTERPOSICIÓ DE SOCIETATS PER PART DE PERSONES FÍSIQUES, UNA 

PRÀCTICA DE RISC 
 

 

L’Agència Tributària ha publicat una nota informativa sobre interposició de societats 

per part de persones físiques, a la que poden accedir clicant AQUÍ, ja sigui per a 

exercir la seva activitat o bé per a tenir propietats d’us particular a nom d’una societat. 

En aquest sentit, la nota adverteix dels riscos d’aquesta pràctica i apunta als criteris 

que determinen la correcta o incorrecta tributació d’aquestes societats, tant en el cas 

d’interposició de societats per a exercir activitats com per a la possessió de béns. 

Com en aquest tema són habituals certes errades de tributació per part de les 

persones que els practiquen (i fàcilment detectables per part de l’Agència 

Tributària), apuntem aquestes idees per tal de clarificar aquesta qüestió: 

 

▪ Pel que fa a la interposició de societats per exercir activitats destaca que 

per poder determinar que s’està fent una correcta tributació cal analitzar: 

 

- Si els mitjans materials i humans utilitzats per l’activitat són titularitat de 

la persona física o jurídica. 

 

- Si la intervenció de la societat per exercir l’activitat és real. 

 

Si es compleixen els requisits anteriors caldrà analitzar que es valorin els 

serveis a valor de mercat (segons article 18 LIS). 

 

▪ Pel que fa a la interposició de societats per tenir propietats d’ús personal 

en nom de la societat destaca que és important tenir un contracte de 

lloguer o cessió d’ús valorats a valor de mercat i que aquests contractes 

siguin reals. Destaca que la pràctica habitual de les empreses i fàcilment 

detectable per AEAT és quan a la societat només s’imputen les despeses 

derivades d’aquests béns (quan no haurien de ser deduïbles) i a la persona 

física no es registra cap renta. 

 

D’aquesta manera, restem a la seva disposició per tal d’aclarit qualsevol extrem que 

se’ls hi plantegi. Atentament, 

Ester Brullet Humet 

economista 
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