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el monogràfic
Jornada. Dues-centes persones, representants d’organitzacions

njador escolar

3

d i a r i d e l a f u n d a c i ó c at a l a n a d e l ’ e s p l a i

del tercer sector d’arreu de Catalunya, van participar el passat
11 de febrer a la jornada “L’IVA i les entitats no lucratives”, organitzada per Suport Associatiu

Jornada “L’IVA i les entitats
no lucratives”

Trobada de Suport Associatiu. Núria Valls va presidir la taula dels experts. FOTO: J. M. VALLS

@suport_org
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la jornada,
que es va celebrar a CENTRE ESPLAI (El Prat
de Llobregat), hi van
participar Alejandro
Blázquez, professor titular de Dret
Financer i Tributari
a la Universidad
Rey Juan Carlos;
Diego Artacho, advocat i exinspector
d’Hisenda; i Joan
Blanch, advocat i
economista.
La Jornada ha es va
organitzar per donar
resposta als interrogants i neguits que

s’ha generat després
de conèixer la resposta
de la Direcció General
de Tributos (DGT) a la
consulta de la patronal
mercantil FOESC, en la
qual s’indica que han
de repercutir un IVA
del 21% a les activitats
extraescolars, de menjadors escolars, esportives i de campaments.
La jornada, que va
se24r presentada per
Núria Valls, gerent de
Suport Associatiu, va
comptar amb una “fila
0”, amb representants
de la Federació de Pares i Mares de Catalunya (FAPAC), Federació de Moviments de
Renovació Pedagògica
(FMRP), els sindicats
Comissions Obreres

(CCOO) i Unió general de Treballadors
(UGT), la Fundació
Pere Tarrés, La Confederació Empresarial
de l’Economia Social
de Catalunya, la Taula
d’entitats del Tercer
Sector Social de Catalunya i dels partits polítics Convergència i
Unió (CIU) i Esquerra
Republicana de Catalunya (ERC). En les seves
intervencions, els tres
experts van coincidir
en que les activitats de
serveis dirigides a la
protecció de la infància
i joventut que realitzen
les entitats socials estan exemptes d’aplicar
IVA, ja que són activitats clarament de protecció d’aquests col·lectius.

Opinió dels experts

Alejandro Blázquez
Professor titular de Dret
Financer i Tributari a la Universidad Rey Juan Carlos

“La resposta de la DGT és
una afirmació sense arguments que vulnera el dret
comunitari i que tot el que,
en un sentit ampli, sigui
protecció de la infància i
la joventut –i al marge del
límit de 6 anys– ha d’estar
exempt”

Diego Artacho
Advocat i exinspector
d’hisenda

Principals conclusions de la Jornada:

Brussel·les recorda
que les entitats
socials no han
de repercutir l’IVA

El comissari de fiscalitat de la Comissió Europea,
Algirdas Semeta, en resposta a les preguntes
efectuades per diferents eurodiputats, recorda
que el Tribunal de Justícia de la UE entén que
les exempcions s’han d’interpretar de forma estricta
n estricta com perquè s’anul·li el seu efecte”. Explicita que
er a infants –inclosos aquells que es presten fora de l’horari
serveis de l’àmbit de l’assistència social, seguretat social i pronfància i la joventut que descriu la Directiva de l’IVA. En aquest
eta adverteix que la Comissió Europea es posarà en contacte
oritats espanyoles per demanar-los explicacions sobre l’aplicaxempcions en aquesta mena de serveis.

La llei espanyola de l’IVA (LIVA) és més restrictiva que les Directrius europees sobre el tema.
L’afany recaptador de l’Agencia Tributaria Española i la competència d’algunes empreses mercantils pot fer que els serveis
socials i educatius adreçats a la infància i joventut esdevinguin activitats de luxe, igual que altres serveis i activitats
culturals i socials.

“El Tribunal de Luxemburg,
que és el que regula i harmonitza tot l'IVA a Europa,
ha dit que totes les activitats de formació de nens
per cuidadors està exempta,
amb independència de l'edat, i no com a Espanya, on
la DGT pretén que es limiti a
la guàrdia i custòdia de nens
fins als 6 anys”.

Aquesta situació pot situar les entitats del sector i els col·lectius amb els quals treballen en una situació de vulnerabilitat
que pot fer perillar el caire educatiu i social d’aquests serveis.
Cal fer propostes des del sector de les entitats no lucratives
per tal que l’IVA no sigui un element de discriminació en les
activitats.

Joan Blanch
Advocat i economista

“En el cas de les entitats
de lleure, la facturació sense
repercussió d’IVA a les famílies és un dret jurídic i és un
deure moral”.

