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EL MARC REGULADOR DEL SECTOR CINEMATOGRÀFIC
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Introducció
Llei 55/2007 del Cinema

Llei 27/2014 de l’Impost sobre Societats

Promoure i fomentar la
producció, distribució i
exhibició d’obres
cinematogràfiques i
audiovisuals, establint
condicions que afavoreixin la
seva creació i difusió.

Beneficiar el desenvolupament
de la indústria cinematogràfica
espanyola, i atreure l’execució
de produccions estrangeres
amb l’objecte de potenciar
l’economia i el turisme a
Espanya.

(i) Deducció per inversió en producció cinematogràfica
(ii) La deducció per despeses en l’execució a Espanya
de produccions estrangeres.
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El concepte de Producció audiovisual i Sèrie audiovisual
Art. 36 de la Llei de l’Impost sobre Societats: “Podran beneficiar-se de la deducció les inversions en

produccions espanyoles de llargmetratges cinematogràfics i de series audiovisuals de ficció, animació o
documental, que permetin la confecció d’un suport físic previ a la seva producció industrial seriada”.

Art. 4 de la Llei del Cinema:
 Pel·lícula cinematogràfica: Obra visual, fixada en qualsevol mitjà o suport, en l’elaboració de la qual
quedi definida la tasca de creació, producció, muntatge i postproducció i que estigui destinada, en
primera instància, a la seva explotació comercial en sales de cinema. S’exclouen les reproduccions
d’esdeveniments o representacions de qualsevol tipus.
 Llargmetratge cinematogràfic: Pel·lícula cinematogràfica amb una durada mínima de 60 minuts, o
aquella amb una durada superior a 45 minuts que sigui produïda en un format de 70 mm., amb un
mínim de 8 perforacions per imatge.
 Sèrie audiovisual: Obra audiovisual formada per un conjunt d’episodis de ficció, animació o
documental, destinada a ser difosa per operadors de televisió de forma successiva i continuada.
Institut de Cinematografia i de les Arts Audiovisuals vs. Agència Estatal d’Administració Tributària.
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La nacionalitat de l’obra cinematogràfica
Tindran la nacionalitat espanyola aquelles obres realitzades per una empresa de producció espanyola, o d’un
Estat membre de la UE establerta a territori espanyol (art. 5 Llei del Cinema).
Control de requisits:


Versió original realitzada en una llengua oficial de l’Estat espanyol.



Rodatge realitzat en territori espanyol o en un Estat membre de la Unió Europea.



Autors de l’obra cinematogràfica o audiovisual.



Els actors i artistes.



Personal creatiu i tècnic.

Cadascun d’aquests tres grups ha d’ostentar la
nacionalitat espanyola o d’un Estat de la UE o
de l’EEE, o han de posseir permís de residència
en vigor a Espanya o en qualsevol d’aquests
països.
75%
+
Director
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Els incentius fiscals previstos a la Llei del Cinema
Art. 21.2 de la Llei del Cinema:


Remet a l’aplicació de la normativa tributària (Impost sobre Societats), si bé reserva l’aplicació de les
especialitats previstes a la pròpia Llei.



L’ICAA vol fomentar un millor aprofitament dels incentius fiscals de la norma tributària a través de:
 Constitució d’Agrupacions d'Interès Econòmic (AIE) com a vehicle inversor en iniciatives de
producció cinematogràfica (Llei 12/1991).
 Foment d’inversions de les Entitats de Capital-Risc (ERC) en el sector cinematogràfic.
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ELS INCENTIUS FISCALS EN EL SECTOR AUDIOVISUAL
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La deducció per inversió cinematogràfica
Art. 36.1 Projecte de Llei de l’Impost sobre Societats: Es permet una deducció en quota al productor que
inverteixi en producció espanyola de llargmetratges cinematogràfics i series audiovisuals.
 20 per 100 sobre el primer 1.000.000 Euros de Base.
< 40% del
 18 per 100 sobre l’excés.
Cost
El 50%
Base de la deducció:
Base de la
Deducció

18% - 20%

Deducció

producció

ha de
realitzar-se a
Espanya.

Cost de
Producció

Deducció
+ Subvenció
< 50% Cost
Producció

Despeses per
còpies

Despeses P&P

Subvencions

Màxim
3.000.000
Euros
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La deducció per despeses en l’execució a Espanya de produccions estrangeres
Art. 36.2 Proposta de Llei de l’Impost sobre Societats: Es permet una deducció en quota al productor que
s’encarregui d’executar a Espanya una producció estrangera de llargmetratge cinematogràfic o obres visuals.


Base de la deducció: Despeses realitzades en territori espanyol, amb un mínim d’ 1.000.000 Euros.
 Despeses de personal creatiu (residència fiscal a Espanya o a un Estat de l’EEE), amb un màxim
de 50.000 Euros per persona.
 Despeses derivades de l’ús d’indústries tècniques i altres proveïdors.



Tipus de la deducció: 15%.



Límits a la deducció:
 2.500.000 Euros per producció.
 La deducció i les subvencions rebudes no poden superar el 50% del Cost de producció.



Requisits addicionals:
 El productor ha d’estar registrat al Registre d’Empreses Cinematogràfiques del Ministeri
d’Educació, Cultura i Esport.
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Imputació temporal
Produccions cinematogràfiques i Sèries audiovisuals: La deducció es generarà en cada període impositiu pel Cost
de producció incorregut, però no resultarà d’aplicació fins a la finalització de la producció.
Produccions d’animació: La deducció no resultarà d’aplicació fins a l’obtenció del certificat de nacionalitat.

Requisits:

Obtenció del certificat de nacionalitat.

Obtenció del certificat que acrediti el seu
caràcter cultural.

Dipòsit de còpia nova i en perfecte estat a
la Filmoteca Espanyola o la reconeguda per
la CCAA.





L’atorga l’ICAA o la CCAA que
correspongui, un cop comprovat que l’obra
reuneix els requisits de nacionalitat.
Tramitació del certificat de qualificació per
edats (Director de l’ICAA o dels òrgans
competents de les CCAA corresponents).
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Límit a la deducció de la quota íntegra
Art. 39 Projecte de Llei de l’Impost sobre Societats:

a) Deducció per inversió en producció cinematogràfica





La deducció es practicarà un cop realitzades les deduccions per evitar la doble imposició internacional i
les bonificacions per rendes obtingudes a Ceuta o Melilla.
Les deduccions no aplicades per falta de quota podran aplicar-se durant els 15 exercicis següents.
Límit de deducció a la quota íntegra és del 25%, ampliable al 50% si la societat ostenta una deducció en
quota per activitats de i+D que superi el 10% de la quota íntegra.

b) Deducció per despeses en l’execució d’una producció estrangera



No li resulta d’aplicació el límit del 25%/50%.
Davant de falta de quota es podrà sol·licitar l’abonament a l’Administració tributària, sense dret al
meritament d’interessos de demora.
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Cas pràctic: Inversió en producció cinematogràfica



Cost de producció: 3.000.000 Euros.
Despeses P&P i còpies: 1.500.000 Euros
a) Recursos propis (AIE): 500.000 Euros
b) Recursos aliens: 3.500.000 Euros
c) Subvenció: 500.000 Euros

Finançament

Limitació de la despesa: 1.500.000 Euros > (40% * 3.000.000 Euros) = 1.2000.000 Euros.
Base de la deducció: 3.000.000 Euros + 1.200.000 Euros - 500.000 Euros = 3.700.000 Euros.
1.000.000€ *20% = 200.000€

2.700.000€ *18% =486.000€

Deducció: 686.000 Euros

Deducció
+ Subvenció
< 50% Cost
Producció

Deducció
< 3.000.000
Euros
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Cas pràctic: Deducció per despeses en l’execució a Espanya de produccions estrangeres




Cost producció: 4.500.000 Euros
a) Sous personal creatiu (30 pax): 70.000 Euros/pax. = 2.100.000 Euros
b) Proveïdors i indústries tècniques: 2.000.000 Euros
c) Altres despeses: 400.000 Euros
Ajudes o subvencions: 500.000 Euros

Despeses a
Espanya
> 1.000.000
Euros

Limitació de la despesa: (50.000 Euros/pax.) + 2.000.000 Euros = 3.500.000 Euros
Base de la deducció: (50.000 Euros * 30 pax.) + 2.000.000 Euros = 3.500.000 Euros.
Despeses personal creatiu
Deducció
< 2.500.000
Euros

Proveïdors
Deducció
+ Subvenció
< 50% Cost
Producció

15%
Deducció = 525.000 Euros
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La deducció al País Basc


Base de la deducció: Cost de producció + despeses per còpies + Despeses P&P
< 40% del
Cost
producció



Tipus de la deducció: 30% de la Base.



Límit a la deducció de la quota: No pot superar, juntament amb d’altres deduccions forals, el 45% de la
quota líquida.



La deducció pendent per falta de quota podrà aplicar-se durant un període de 15 anys.
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La deducció a les Illes Canàries


Requisits:
 El productor canari ha de aportar un mínim del 20% del cost de la producció.
 S’ha de garantir la residència fiscal a les Illes Canàries de:
 Actor o actriu en paper principal o secundari.
 Cap d’equip tècnic.
 El rodatge s’ha de realitzar a les Illes Canàries durant un mínim de 2 setmanes.



Base de la deducció:
Cost de producció + Despeses de distribució i comercialització - Subvencions rebudes



Tipus de la deducció: 38% de la Base de deducció.
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Les Agrupacions d’Interès Econòmic (AIE) (I)
Personalitat
jurídica i
caràcter
mercantil

Subjecte
passiu del
l’Impost de
Societats

No es
requereix
capital social

A.I.E.
Possibilitat de
finançament
extern

Els beneficis i
pèrdues
s’imputen als
socis

Responsabilitat
subsidiària i
il·limitada dels
socis
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Les Agrupacions d’Interès Econòmic (AIE) (II)


Inversors



Deducció
BINs

Prestador
de serveis

Bancos

A.I.E.

ICAA

Distribuidor

Productor
executiu

Prestador
de serveis
Asseguradora

19

Les Entitats de Capital-Risc (ERC)
ERC

Accions i participacions societats que realitzin
produccions cinematogràfiques

Exempció del
99%

Transmissió a
tercers
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Pronunciaments destacats de la Direcció General de Tributs


CV0006-09; CV2218-13: Acolliment al règim fiscal de AIEs de socis persones físiques i jurídiques, amb
independència de que la seva principal activitat econòmica no tingui relació amb el sector cinematogràfic.



CV2402-14: Sobre la imputació temporal de les despeses vinculades a la producció cinematogràfica.



CV1100-08: La cessió dels drets d’explotació de l’obra no impossibilita l’aplicació de la deducció, en la
mesura en que els drets es mantinguin en el patrimoni del productor.



CV0488-08: S’accepta la cessió dels drets d’explotació a l’estranger amb caràcter temporal, i mantenint
els drets d’explotació en territori espanyol, en la mesura en què es mantinguin en el patrimoni del
productor.



CV1366-07: Les subvencions obtingudes amb posterioritat poden suposar la modificació de la deducció
aplicable. En tal cas, s’haurà de procedir a regularitzar la quota durant l’exercici en vigor, sense aplicació
de recàrrec per presentació extemporània ni interessos de demora.



CV0464-13: Sobre el funcionament general de la deducció a les Illes Canàries.
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ALTRES FORMES DE FINANÇAMENT
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Els Convenis de col·laboració empresarial


Regulat a la Llei 49/2002 de règim fiscal de les entitats sense ànim de lucre i dels incentius fiscals al
mecenatge.



Acord per qual les entitats beneficiàries, a canvi d’una determinat ajut econòmic per a la realització
d’activitats que efectuïn en compliment de l’objecte o finalitat específica de l’entitat, es comprometen a
difondre (per escrit) la participació del col·laborador en les esmentades activitats.



La finalitat de l’acord és la realització de l’activitat promoguda per l’entitat beneficiària.



Les entitats beneficiàries són fundacions, associacions d’utilitat pública, ONGs, federacions esportives,
associacions d’associacions, etc.



L’ajut econòmic serà considerat despesa deduïble en seu de l’IRPF, IS i IRNR.



No es merita l’IVA.
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El Patrocini publicitari


Regulat a la Llei 34/1988 General de Publicitat.



Acord pel qual les entitats beneficiàries, a canvi d’una determinat ajut econòmic, es comprometen a
col·laborar en les activitats de promoció i publicitat organitzades pel patrocinador.



La finalitat de l’acord és la realització d’una determinada activitat publicitària (esponsorització).



Qualsevol entitat o individu en pot participar.



L’ajut econòmic serà considerat despesa deduïble en seu de l’IRPF, IS i IRNR.



Es merita IVA.
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Les Activitats prioritàries de Mecenatge


La Llei 22/2013 de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2014 preveu com a activitat prioritària de
mecenatge aquelles relatives al foment, promoció i difusió de les arts escèniques i musicals realitzades
per les Administracions Públiques, o amb el recolzament d’aquestes.



Pretén incentivar la realització de determinades activitats durant períodes temporals determinats.



L’aplicació dels beneficis fiscals resultants es desenvolupa sobre la base del mecenatge (donatius i
aportacions).



Permet incrementar els tipus de deducció en el IRPF, IS i IRNR en 5 punts percentuals, amb un límit
màxim de deducció per aportant de 50.000 Euros.
¿Implementació en el sector audiovisual?

25

El finançament col·lectiu o Crowdfunding






Operacions de cooperació col·lectiva realitzades per persones o organitzacions que realitzen una xarxa per a
aconseguir recursos per finançar esforços i iniciatives d’aquestes pròpies persones o organitzacions.
Diversitat de tipus de Crowdfunding: (i) de compraventa; (ii) de mecenatge; (iii) de finançament
empresarial o consum.
La despesa resultarà deduïble, sense perjudici de l’aplicació de límits, en funció de la condició d’inversor
acreditat o minorista.
Criteri de la DGT (CV 2831-13):
 L’absència de contraprestació tindrà la consideració de negoci jurídic lucratiu, resultant gravat per
l’ISD, com a donació.
 Si existeix contraprestació (entrega de béns, prestacions de serveis), es gravarà per IVA o ITP, en
funció de si existeix activitat empresarial.
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