
 

 

 
 

  
 

Com preparar la liquidació trimestral d'IVA, 
IRPF i pagament fraccionat de l'IS  
Un cop ficats a l'octubre, sembla que ja tenim a la vista el tancament de l'exercici 2016. L'octubre és 
un mes important pel que fa a les liquidacions amb l'Agència Tributària, ja que, a més d'IVA i 
IRPF, tenim el pagament fraccionat de l'Impost de Societats, essent també la penúltima liquidació 
trimestral per a les empreses que liquidin les seves obligacions amb Hisenda trimestralment. 

Però, per què és més important aquesta liquidació trimestral que altres?  És important perquè 
l'última liquidació de l'any sol ser revisada amb més deteniment per l'Agència Tributària, ja que, si 
en l'última liquidació de l'any es produeix un increment important d'IVA suportat, això pot ser un 
indici per a Hisenda que es pretén reduir el benefici de cara a l'Impost de Societats, sent per tant 
important no esperar a l'últim moment si es volen realitzar determinades inversions o despeses, que 
en l'última liquidació de l'any poden ser més susceptibles de revisió. 

7 consells per preparar la liquidació d'IVA, IRPF i pagaments fraccionats de l'IS 
 

Hi ha algunes coses que hem de tenir en compte i alguns consells que podem seguir de cara a la 
preparació de la liquidació d'IVA, IRPF i pagaments fraccionats de l'Impost de Societats. 

 
1. Les empreses no paguen IVA, ja que són els seus clients els que ho paguen quan l'empresa els 
hi repercuteix, actuant com a meres intermediàries i liquidadores de l'impost davant Hisenda. El 
problema és que les pimes i autònoms, en moltes ocasions, utilitzen l'IVA repercutit com un mitjà 
de finançament, de manera que les quotes cobrades d'IVA s'empren en finançar l'operativa 
diària de l'empresa, podent donar-se el cas que, si toca pagar en la liquidació, l'empresa hagi 
aplicat els recursos ingressats per les quotes d'IVA en el seu cicle d'explotació i no disposi de 
liquiditat suficient per afrontar els pagaments. 

2. Mantenir la comptabilitat al dia, d'aquesta manera tindràs el resultat de les teves liquidacions 
com més aviat millor i tindràs més temps per analitzar-les i detectar possibles errors, així com per 
planificar el seu pagament si el resultat és a pagar. 

3. Informatitza la teva empresa amb eines de control dels processos comptables com A3–Wolters 
Kluwer, ContaPlus Flex, Sage Murano, etc..., que et permeten presentar directament el model 303 i 
saber en tot moment el resultat de la liquidació de l'IVA, de les dades introduïdes. A més, A3–
Wolters Kluwer automatitza els processos de generació de seients de les factures de compres i 
vendes. Mantenint la comptabilitat al dia, o, si no almenys els registres d'ingressos i despeses, 
podràs prendre les decisions adequades pel teu negoci, com, per exemple, avançar o retardar 
despeses perquè entrin o no en la liquidació. 



 

 

4. No esperis fins a l'últim moment per calcular les liquidacions. Defineix procediments que et 
permetin lliurar la informació necessària amb la major rapidesa i al menor cost. Si, a més, fas servir 
els serveis d'una assessoria o despatx professional, no esperis a l'últim moment per entregar la 
documentació, ja que així evitaràs errors i, el que és més important, trauràs major partit al valor que 
l'assessor pot proporcionar a la teva empresa. 

5. Aprofita els avantatges de l'e-Administració per a realitzar la presentació per via telemàtica i 
dur a terme la liquidació a través de la banca electrònica. A més, el web de l'Agència Tributària 
permet utilitzar dades de declaracions ja presentades o consultar els teus liquidacions 
anteriors. També pots adjuntar documentació complementària, que es registra oficialment en el 
mateix moment en què la puges a la pàgina. Actualment tampoc cal acudir a la teva banc per saldar 
l'impost. Pots fer-ho en línia una vegada que hagis presentat la liquidació al web de l'Agència 
Tributària. 

6. Mantenir actualitzats en tot moment els teus coneixements en matèria tributària. De fet, 
s'acaba de publicar el Reial decret llei 2/2016, de 30 de setembre, pel qual s'introdueixen 
modificacions en el règim legal dels pagaments fraccionats, que afecten les grans empreses que 
facturen més de deu milions d'euros , de manera que el tipus mínim de retenció passa a ser del 
23% del resultat comptable positiu, al pagament fraccionat de l'Impost de Societats. Les pimes, per 
la seva banda, que no superin els 10 milions d'euros de facturació seguiran aplicant el 18% sobre la 
quota íntegra de l'últim període impositiu, o el 17% sobre els beneficis del mateix exercici, si s’ha 
sol·licitat aquesta opció, és una opció interessant si s'estima que es reduiran els beneficis. 

 
7. Si finalment toca pagar i no tenim liquiditat suficient, recordem que podem ajornar les 
liquidacions d'impostos amb l'Agència Tributària sense necessitat d'aval i fins a un límit de 30.000 
euros. 

 
Es pot posar en contacte per qualsevol dubte o aclariment que pugui tenir al respecte. 
 
Una cordial salutació 

 

 


