BENEFICIOS FISCAIS PARA AS ENTIDADES DE ECONOMÍA SOCIAL
Centros especiais de emprego

Centros especiais de emprego
Art. 38 da Lei 27/2014, de 27 de novembro, do imposto sobre sociedades

Dedución por creación de emprego para persoas traballadoras con discapacidade:
DEDUCIÓN no imposto sobre sociedades

1

- Dedución na cota íntegra de 9.000 euros por cada persoa/ano de incremento do promedio
do cadro de traballadores cunha discapacidade igual ou superior ao 33 % e inferior ao 65 %
respecto ao cadro medio de traballadores da mesma natureza no período inmediato anterior.
- Dedución na cota íntegra de 12.000 euros no mesmo suposto, cando se trate de traballadores
cunha discapacidade nun grado igual ou superior ao 65 %.

Centros especiais de emprego sen fins lucrativos2
Art. 7.1.d) e 15 da Lei 49/2002, de 23 de decembro, de réxime fiscal das entidades sen fins lucrativos e dos incentivos fiscais ao mecenazgo
Art. 82. 1 f) do Real decreto lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais

EXENCIÓN no imposto sobre sociedades

As rendas obtidas por entidades sen fins lucrativos que presten servizos de promoción e
xestión da acción social, así como de asistencia social e inclusión social, en concreto para
a asistencia a persoas con discapacidade, incluída a formación ocupacional, a inserción
laboral e a explotación de centros especiais nos que se desenvolva o seu traballo.

EXENCIÓN no imposto de bens inmobles

Dos bens dos que sexan titulares as entidades sen fins lucrativos, excepto os afectos a
explotacións económicas non exentas do imposto sobre sociedades.

EXENCIÓN no imposto sobre
actividades económicas

Polas explotacións económicas de prestación de servizos de promoción e xestión da
acción social, así como de asistencia social e inclusión social, en concreto para a asistencia
a persoas con discapacidade, incluída a formación ocupacional, a inserción laboral e a
explotación de centros especiais nos que se desenvolva o seu traballo.

1
Esta dedución é aplicable a calquera tipo de sociedade, pero resulta especialmente relevante para os centros especiais de emprego.
2

Só para o caso de que estean incluídos no ámbito de aplicación das leis citadas (en termos xerais, asociacións e fundacións declaradas de utilidade pública no
caso da Lei 49/2002 e asociacións e fundacións de persoas con discapacidade sen ánimo de lucro no caso do Real decreto lexislativo 2/2004).

