


 

• As ANPAS ó igual que calquera outra 
asociación, unha vez inscrita nos rexistros 
pertinentes, e unha vez posúa o seu C.I.F., 
estaríamos obrigados ante as distintas 
administracións e organismos públicos, ó igual 
que o pode estar calquera outra asociación ou 
empresa, coas diferenzas que a cada quen lle 
confira a súa natureza. 

 



• As ANPAS son entidades sen ánimo 
de lucro. 

• As ANPAS tamén están consideradas 
entidades de carácter social. 



 
 
 

• Está regulado pola “Ley 49/2002, de 23 de 
diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin 
fines lucrativos y de los incentivos fiscales al 
mecenazgo”. 
• As características que debe debe cumprir para 
ser considerada entidade sen ánimo de lucro son: 

 Que persigan fins de interese xeral. 
 A entidade non teña finalidade lucrativa e dedique, 
no seu caso os beneficios eventualmente obtidos ó 
desenrolo de actividades exentas de idéntica natureza. 
 Os cargos de patróns ou representantes legais son 
gratuítos e sen interese nos resultados económicos da 
explotación por si mesmos ou a través de persoas 
interpostas. 
 Os socios, as súas parellas e descendentes de ata 
segundo grao inclusive non son destinatarios principais 
das operacións exentas nin gozan de condicións 
especiais na prestación de servizos. 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

I. Segundo o “artículo 20.uno. 8º, 13º y 14º” de la Lei 37/92” (lei do 
IVE) as ANPAS podían solicitar “O recoñecemento do carácter social 
da Entidade a efectos da exención de IVE regulada neste artigo”. 

 

II. Modificación de 27 de decembro de 2012. 

 

 Segundo a modificación do “artículo 68 de Ley 17/2012 de 27 
diciembre de 2012”, de cara ó ano 2013, dedúcese que xa 
non sería precisa a solicitude do recoñecemento da condición 
de entidade de carácter social, deixándose en que “poderán 
solicitar esta condición”, sendo así concedida esta de forma 
automática sempre que se cumpran os requisitos 
establecidos. 

 Desaparecendo a obriga, e quedando como un trámite 
voluntario, cabe dicir que si se solicita e se obtén dito 
recoñecemento, ten carácter vinculante para a administración 
tributaria. 

 
 



 

• Así pois, as obrigas fiscais dunha ANPA 
veñen condicionadas pola feito de ser unha 
entidade sen ánimo de lucro, e estando ademais 
considerada unha entidade de carácter social, 
deste xeito o “ministerío” de facenda outórganos  
algún que outro beneficio fiscal, dos que 
pasamos a informar: 

o Referentes ó IVE. 
o Referentes ó IRPF. 
o O modelo 347 (declaración anual de 
relación con terceiras persoas.  
o Referentes ó imposto de Sociedades. 

 

3.- A Fiscalidade 
 en Base a súa Natureza 



- No que atinxe ó IVE, as ANPAS están 
consideradas como un consumidor final.  
- É dicir cando fai calquera tipo de 
actividade afín a súa natureza, non 
repercute IVE ós seus destinatarios en 
virtude desta exención. 
- Pola contra, cando merca, recibe 
servizos etc., polos cales lle expiden a 
correspondente factura, non pode deducir 
ese IVE, nin polo tanto recuperalo. 
- Estando así mesmo exentos de 
presentar tamén as correspondentes 
declaracións de IVE. 



• Se falamos de IRPF, unha ANPA estará 
afectada na medida en que: 
 Contrate autónomos ou profesionais, e estes le 

emitan a correspondente factura con retención,  
nestes casos as ANPAS están obrigadas a darse 
de alta no “Censo de obrigados a reter IRPF”, 
presentar unha declaración trimestral (modelo 
111), na que ingresaremos no seu nome as 
cantidades retidas, e posteriormente presentar 
tamén o resumo anual (modelo 190). 

 Teñamos empregados propios, ós que lle 
teremos que reter na nómina e ingresar esta 
retención no seu nome (así mesmo tamén 
teríamos que facer nóminas mensuais e pagar 
seguros sociais). 



• Neste modelo decláranse as operacións con 
terceiros que no seu conxunto superen os 
3.005,06€, durante o ano anterior.  

• As ANPAS, inicialmente non estarían na obriga 
de presentalo xa que non “desenrolan unha 
actividade empresarial ou profesional”. 

• Modificación de “24 de septiembre de 2014 
Orden HAP1732/2014”: En ela incluiríanse as 
entidades ou establecementos de carácter social 
(art. 20.Tres LIVA) polas adquisición de bens e 
servizos que efectúen o marxe da súa actividade 
empresarial ou profesional, incluso aínda que 
non leven a cabo actividades desta natureza. 



• Regulado por “Ley 27/2014, de 27 de 
noviembre, del Impuesto de Sociedades” e 
modificado polo “Real Decreto Ley 1/2015, 
de 27 de febrero”. 

 

• As ANPAS están exentas de declarar por 
Sociedades sempre que: 
 Teñan ingresos anuais inferiores a 75.000,00€. 

 Que o importe anual das rendas non exentas sexa 
inferior a 2.000,00€. 

 Que tódalas rendas non exentas que obteñan 
estean suxeitas a retención. 


