
El dia 6 de maig de 2020 va sortir publicat el Reial Decret-llei 17/2020, el qual
estableix  una modificació  de  la  deducció  de  donatius  en  IRPF, amb
efectes 1 de gener de 2020:  s’incrementen en 5 punts percentuals
totes les deduccions establertes fins el 2019 per a persones físiques.

L’aportació a una fundació permet desgravacions fiscals a l’Impost
de la renda de les Persones Físiques (IRPF) pels donatius fets per
persones físiques, i a la quota de l’Impost de Societats (IS), si el
que fa els donatius es una Entitat Jurídica.

1-Desgravacions en Persones Físiques  :  

 Fins 150 € de donatiu, el 80 % de deducció a  l’IRPF 
 L’excés  sobre els  150 € de donatius, el 35 % de deducció  a

l’IRPF .
 Si durant els dos exercicis anteriors es van fer donatius a favor de

la  mateixa  Entitat,  iguals  o  superiors  al  de  l’exercici  anterior,
l’excés de donatiu sobre els 150 €, tindrà una deducció del 40 %
a  l’IRPF . 

 Límit del 10 % de la Base Liquidable de l’IRPF 

2-Desgravacions en Persones Jurídiques  :  

 Tindrà dret a una deducció del 35 % de l’import de la Donació a la
quota de  l’Impost de Societats .

 Si durant els dos exercicis anteriors es van fer donatius a favor de
la mateixa Entitat, iguals o superiors al de l’exercici anterior, els
donatius tindran una deducció del 40% a la quota de l’Impost de
Societats.

 La base de la deducció dels donatius no podrà superar el 10 % de
la Base Imposable del període. Si es supera aquet import es podrà
deduir en els propers 10 exercicis immediats i successius.

3-Convenis de Col·laboració  empresarial:

Els convenis de col·laboració formalitzats per escrit,  amb aportacions
econòmiques o en espècie per projectes de la Fundació   amb Entitats
Jurídiques, permeten que les donacions realitzades tinguin la condició



de despeses deduïbles de l’Impost de Societats. No es pot aplicar les
deduccions en quota de l’Impost de Societats.


