
BENEFICIS FISCALS CNS
Què haig de saber?

Què vol dir poder deduir-se els drets d'admissió del Club?
Els nous socis podran deduir-se la TOTALITAT dels drets d'amissió
(matrícula+carnet+assegurança) que pagaran per fer-se socis, durant el
primer any i quasi 3 quotes de soci a partir del segon any. 

NOUS SOCIS

*Drets admissió Quota soci

131,07

*Inclouen matrícula,
carnet i assegurança

38,34*12
=

460,08

100%
Promoció esport

30%
Promoció esport

131,07 138,02

Base
deducció

269,09

75%
Primers

150
=

112,50

30%
Import restant

269,09-150=119,09*30%

35,73

Deducció
total

148,23
TOTA LA

MATRÍCULA SURT
GRATUÏTA



BENEFICIS FISCALS CNS
Què haig de saber?

Què vol dir poder deduir-se les quotes de soci del Club?
Els socis actuals del Club podran deduir-se fins a quasi 3 quotes de soci. 

SOCIS ACTUALS

Quota soci

38,34*12
=

460,08

30%
Promoció esport

138,02

75%
deducció

103,52

150
=

112,50
35,73

2'7 QUOTES
GRATUÏTES



BENEFICIS FISCALS CNS
Què haig de saber?

La deducció fiscal de la donació equivaldrà a l'import de
quasi 3 mensualitats de quota de soci? I si pago una quota
inferior a la quota base?
Exacte, a través d'aquesta deducció qualsevol soci en la seva declaració
de renda es podrà desgravar unes quantitats equivalents pràcticament a 3
quotes de soci. Si pagues una quota inferior a la quota base, també, com
que la deducció per la donació és proporcional a la quota de soci,
equivaldrà a les mateixes mensualitats.

La declaració com a entitat d'utilitat pública s'ha produït
aquest any i no es podrà aplicar la deducció fins a la
declaració de l'any vinent? Perquè es fa aquest any i no es
pot aplicar en els anys anteriors? Per exemple per la
campanya de renta del 2019.
Efectivament, la desgravació fiscal es podrà fer a la renda de l'exercici
2020 que es presentarà l' any vinent i, en endavant, per sempre. Tot i que
la declaració d'entitat d'utilitat pública és anterior, la desgravació fiscal
requereix per prudència a més, l'adaptació dels estatuts que s'ha de fer
aquest exercici 2020 i que ha de ser aprovada per l'Assemblea General de
Socis, per això és una mesura que no es pot aplicar amb efectes
retroactius doncs no es complien tots els requisits.

Des de quan ens podem aplicar aquest benefici fiscal?
Des d'aquest exercici fiscal 2020 (la renda que es presenta el 2021) i per
sempre, si no canvia en un futur la normativa actual de desgravacions
fiscals per donacions a entitats d'utilitat pública.



BENEFICIS FISCALS CNS
Què haig de saber?

El benefici fiscal funciona de forma semblant a la quota
sindical?
És similar però exactament no és el mateix, de fet la deducció per donació
a entitat d'utilitat pública és una deducció superior. Mentre que de la
quota sindical es desgrava entre un 20 i un 35% segons el cas, en el cas
de les donacions de la part de la quota que es podrà fer en el nostre cas
serà el següent:
Si ets una persona física, la desgravació es realitzarà sobre l'impost de la
renda de les persones físiques o IRPF sempre que l'associació receptora
entre dins de les associacions recollides per la llei 49/2002, de 23 de
desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels
incentius fiscals al mecenatge que és el cas del CNS. T'ho expliquem.

Comencem amb la part teòrica:
Podràs desgravar-te un 75% dels primers 150 € de la part de quota que es
considera donació al CNS segons les quantitats que aprovi l'Assemblea
General per a promoció de l'esport i d'acord amb els Estatuts que es
modificaran.
De la quantitat donada a partir d'aquests 150 €, podràs desgravar-te el
30%.
Si ets un ciutadà o ciutadana que portes col·laborant durant més de tres
anys amb una mateixa organització pots sumar el 5% extra, però sempre
que en el present exercici i en els dos anteriors l'import de la teva donació
hagi estat igual o superior.

Vista la teoria... passem a la part pràctica:
Imagina't que dónes al CNS 180 € (un 30% aproximadament de la quota).
Dels primers 150 € d'aquests 180 €, podràs desgravar-te el 75%, és a dir,
112,5 €.
Dels restants 30 € podràs desgravar-te el 30%, és a dir, 9 € (en el cas que
portis donant al CNS durant més de dos anys, aquest 30% passarà a ser
un 35%). La normativa fiscal premia les donacions estables, per tant els
socis més estables també tindran una reducció superior.
En total podràs desgravar-te 121,50 €.
Recorda que el 10% de la base liquidable de l'IRPF és el límit que fixa la
deducció.
Cada any, el CNS notificarà a AEAT les quantitats que com a donació ha
satisfet cada soci en la seva quota a través del Mod. 182 relatiu a
donacions.



BENEFICIS FISCALS CNS
Què haig de saber?

Per a obtenir el benefici només és necessari completar en la
mateixa casella i ingresso a entitats sindicals, etc..... i
presentar justificant de pagament en la declaració

El percentatge de la deducció un 75% per als primers 150 euros i del 30%
per a la resta de l'aportació com que és diferent de la naturalesa de les
quotes sindicals va en principi en una casella diferent. (recordem que la
normativa d'IRPF preveu l'aplicació d'un 35% de deducció en el cas de
reiteració de donacions a una mateixa entitat en els dos anys
immediatament anteriors). L'import d'aquesta deducció es consignarà en
la casella 0723 (el número de la casella pot variar el següent exercici)
amb un límit del 10% de la base liquidable de l'exercici. A l'esborrany de la
declaració ja apareixerà l'import de la deducció.

Si paguem quotes dels nostres fills, també és desgravable?
Les deduccions només les hi poden aplicar els titulars que han fet el
donatiu. Per tant, si abones diverses quotes (fills, néts...) només podràs
deduir-te la teva, sens perjudici que, si fas la renda en conjunt amb els fills
per obtenir ingressos o d'altres circumstàncies (famílies monoparentals),
poden arribar a ser objecte de deducció segons el cas concret.

Si no arribo a una quantitat de 150 €, de donació respecte de
la part de l'import de la meva quota que es destina a la
promoció de l'esport de manera voluntària, puc fer
donacions addicionals amb el mateix benefici?

Efectivament, qualsevol soci pot fer una donació addicional a la seva
quota al CNS per a la promoció de l’esport i la mateixa de manera íntegra
es desgravarà el 75% fins als 150€ primers o el 30% dels restants. Per
exemple si un soci conforme a la part de la seva quota que es destina a
promoció de l’esport dona 100€ anuals, durant l’exercici fiscal pot fer una
donació extraordinària de 50€ anuals dels que es desgravarà un 75%, el
CNS es beneficiarà de import íntegre de la donació, assumint el 75%
l’AEAT com a deducció i només el 25% el soci.

Per qualsevol dubte addicional us passem l’enllaç de la
normativa de referència:
https://www.boe.es/eli/es/l/2002/12/23/49/con

https://www.boe.es/eli/es/l/2002/12/23/49/con

