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CONTRIBUCIÓ FISCAL

1. INTRODUCCIÓ
1.1.Compromís social de l’activitat de CaixaBank

1.2.Aportació de CaixaBank a la hisenda pública

El compromís social que caracteritza l’activitat de
CaixaBank es plasma en una gestió fiscalment responsable que contribueix al sosteniment de les finances
públiques, les quals possibiliten les infraestructures i
els serveis públics imprescindibles per al progrés i el
desenvolupament de la societat.

CaixaBank no només atén el pagament efectiu dels
impostos com a contribuent que genera directament
la seva activitat empresarial, sinó que addicionalment
contribueix, en la seva condició d’entitat col·laboradora de les administracions tributàries, a la recaptació
dels tributs de tercers i el seu ingrés al tresor públic.

Aportació de CaixaBank a la hisenda pública
Pagament dels impostos i les taxes de CaixaBank
Entre ellos, impuestos directos (impuesto sobre sociedades, impuesto sobre la actividad
económica y sobre la propiedad), impuestos indirectos (cuotas de IVA no deducibles,
ITP-AJD) y las contribuciones a la seguridad social (cuota patronal).
Recapta per a la hisenda pública els impostos i les taxes que corresponen a tercers, derivats de la seva relació econòmica amb CaixaBank
Com les retencions de l’IRPF en la nòmina i en l’abonament d’interessos i dividends, la
quota de la seguretat social (quota obrera) i l’IVA ingressat a l’Agència Tributària.
Facilita la recaptació de taxes i impostos per part de l’Estat i les hisendes autonòmiques i locals
Mitjançant la seva xarxa d’oficines i caixers i mitjans online.
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2. OBJECTIU

Tradicionalment, les companyies (Grup CaixaBank,
entre elles) inclouen informació fiscal en els seus estats financers seguint estrictament els models d’informe que exigeix la normativa mercantil i comptable.
D’aquesta manera, la informació fiscal pública se centra bàsicament en la despesa per impost sobre societats individual i consolidat, quan aquest impost és un
dels diversos tributs i càrregues que incideixen en l’activitat empresarial.

La contribució tributària total (CTT) supera aquest
biaix informatiu per tal com recull l’import de diversos tributs i càrregues socials amb els quals l’entitat i
el seu grup contribueixen directament al sosteniment
del tresor públic, bé perquè són pagats i suportats
directament pel Grup, bé perquè es tracta de tributs
recaptats a favor de les administracions públiques que
es deriven de l’activitat econòmica del Grup.
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3. DADES DEL GRUP CAIXABANK

En l’exercici 2016 la CTT ha pujat a 2.093 milions
d’euros, dels quals 866 milions d’euros corresponen a
tributs efectivament pagats per CaixaBank en la seva
condició de contribuent; i 1.227 milions d’euros, als
tributs recaptats per CaixaBank a favor de les diferents
administracions tributàries.
Les xifres de la CTT indicades no s’inclouen als comptes
anuals de l’entitat, atès que la CTT es fonamenta en un
enfocament de fluxos de caixa davant de l’enfocament
de resultat dels comptes anuals.
CaixaBank, SA està establerta a Espanya i disposa de
tres sucursals a l’estranger; concretament, a Polònia,
el Marroc i el Regne Unit. A més, CaixaBank disposa
de 15 oficines de representació a través de les quals
no duu a terme activitat bancària sinó que informa
dels serveis de l’entitat a les 14 jurisdiccions següents:
Alemanya, Brasil, la Xina (2), Xile, Colòmbia, Egipte, els
Emirats Àrabs Units, els Estats Units d’Amèrica, França,
l’Índia, Itàlia, Turquia, Singapur i Sud-àfrica.

CaixaBank paga impostos als països on opera, si bé
el 2016 el banc va generar pràcticament la totalitat
de la seva activitat a Espanya. Les sucursals van
suposar un import total d’impostos pagats i recaptats
de 3,5 milions d’euros, dels quals 1,1 milions d’euros
corresponen a Polònia, 1,8 milions d’euros al Marroc,
i 0,6 milions d’euros al Regne Unit (I).
CaixaBank també paga els impostos que li corresponen
per les oficines de representació als països on es
troben aquestes oficines (principalment es tracta dels
impostos relatius a empleats contractats en aquells
països).
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3.1 Impostos pagats i recaptats

Impostos pagats i recaptats

(En milions d’euros)

(En milions d’euros)
111

Total impostos pagats

866

Impostos directes

111

Impostos indirectes

343

Seguretat social a càrrec de l’empresa

343

412

412

Total impostos recaptats

1.227

TOTAL CONTRIBUCIÓ FISCAL

2.093

En relació amb els impostos pagats:
L’impost que suposa un major cost per al Grup correspon a les contribucions de les empreses a la seguretat
social (412 milions d’euros, el 47,58 % del total d’impostos pagats), seguit per l’IVA suportat no recuperable (338 milions d’ euros, el 39,01 % dels impostos
pagats), el qual s’engloba dins la classificació d’impostos indirectes.
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Així mateix, a l’efecte de contrast, pot ser útil tenir en
compte les consideracions següents:
•

El resultat consolidat després d’impostos del
Grup CaixaBank en l’exercici 2016 va pujar a
1.055 milions d’euros.

•

Durant l’exercici 2016 el tipus impositiu total (II)
(«Total Tax Rate») del Grup CaixaBank va pujar al
36,02 %. És a dir, per cada 100 euros de benefici
abans de tots els impostos suportats, 36,02 euros es destinen al pagament d’impostos durant
l’exercici 2016.

•

La ràtio de la contribució tributària total del Grup
CaixaBank respecte de la seva xifra de negoci
puja a un percentatge del 26,74 % en l’exercici
2016. És a dir, per cada 100 euros de xifra de negoci del Grup CaixaBank, 26,74 d’euros es destinen al pagament d’impostos, dels quals 11,06
euros són impostos pagats i 15,68 euros són impostos recaptats.

En relació amb els impostos recaptats:
La partida individual més gran correspon a les retencions practicades sobre sous d’empleats i honoraris de
professionals (562 milions d’euros, el 45,79 % del total dels impostos recaptats), seguida per les retencions
practicades sobre rendes d’instruments financers,
d’assegurances i de pensions (434 milions d’euros, el
35,36 % dels impostos recaptats).
Cal assenyalar que CaixaBank disposa de crèdits fiscals pendents d’aprofitament que impacten en el pagament d’impostos presents i futurs.

Impostos directes
Impostos indirectes
Seguretat Social
Impostos recaptats
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3.3. CaixaBank com a entitat col·laboradora
de les administracions públiques en la gestió
de tributs i cotitzacions socials
CaixaBank duu a terme una important funció social
com a entitat col·laboradora de les administracions tributàries estatal, autonòmica i local, així com de la Tresoreria General de la Seguretat Social. Així, CaixaBank
recapta per a aquestes administracions públiques tributs i cotitzacions socials de tercers, i abona a aquests
tercers devolucions de tributs ordenades per les dites
administracions.

En l’exercici d’aquestes funcions, durant l’any 2016 es
van gestionar cobraments i pagaments de les administracions públiques esmentades (relacionats exclusivament amb tributs i cotitzacions socials) per import
de 50.283 milions d’euros i 27.899 milions d’euros,
respectivament.

3.4. Conclusions
En aquest sentit, podem concloure que l’activitat
econòmica desenvolupada pel Grup CaixaBank aporta:

La contribució fiscal de CaixaBank i de tot el Grup «la
Caixa» avala la coherència del compromís social de
l’activitat econòmica desenvolupada per CaixaBank i
el seu Grup.

• Una contribució fiscal quantitativament molt rellevant que reverteix de manera directa en benefici de la societat on opera.
• I, addicionalment, de manera indirecta, el resultat net després d’impostos torna a revertir a favor
de la societat a través de l’activitat social desenvolupada per l’accionista de control, la Fundació
Bancària Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona,
«la Caixa», l’objecte de la qual, amb caràcter general, és el foment i el desenvolupament d’obres
socials, benèfiques, assistencials, docents i culturals, i el pressupost de la qual el 2016 per a l’obra
social descrita ha estat de 500 milions d’euros.
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4. RESPONSABILITAT FISCAL I CODI DE BONES PRÀCTIQUES
TRIBUTÀRIES

En línia amb el compromís social de l’entitat, la Política
de Control i Gestió del Risc de CaixaBank (III) estableix
dins dels principis generals d’actuació de l’entitat que
s’eviti operar a través de paradisos fiscals, de manera
que la constitució o tinença de filials respon sempre al
desenvolupament d’una activitat econòmica real, i mai
no té com a motivació l’elusió d’impostos.
En aquest sentit, CaixaBank no participa actualment
en societats filials establertes en territoris amb la
consideració de paradisos fiscals, de conformitat
amb les lleis d’Espanya i les directrius de l’OCDE
que conformen així mateix la xarxa de convenis
internacionals signats per Espanya per evitar la doble
imposició i els tractats per a l’intercanvi d’informació
fiscal.

CaixaBank està adherida al Codi de Bones Pràctiques
Tributàries. El Codi va ser aprovat pel Fòrum de
Grans Empreses i conté un seguit de recomanacions,
assumides voluntàriament tant per l’Agència Estatal
de l’Administració Tributària (AEAT) com per les
empreses, tendents a millorar el sistema tributari
mitjançant l’increment de la seguretat jurídica,
la cooperació recíproca basada en la bona fe, la
confiança legítima i l’aplicació de polítiques fiscals
responsables en les empreses amb coneixement dels
òrgans de govern.
CaixaBank és membre voluntari i col·labora
activament en el Fòrum de Grans Empreses. Al Fòrum
hi ha l’AEAT i els principals grans contribuents amb el
propòsit d’estendre i aprofundir en el model de relació
cooperativa mitjançant un espai on puguin analitzar-se
conjuntament i sectorialment les principals qüestions
tributàries.

I. Per a més informació, vegeu l’annex 6 – Informe bancari anual dels comptes anuals i informe de gestió del Grup CaixaBank.
II. El tipus impositiu total es mesura com el percentatge que representen els impostos totals pagats sobre el benefici abans de tots aquests
impostos a l’efecte de la contribució fiscal total (que resulta de sumar al resultat comptable abans d’impostos els impostos pagats llevat de
l’impost sobre societats).
III. Política publicada al web de CaixaBank.
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