
 

 
 

EL CALENDARI DE LES OBLIGACIONS FISCALS I COMPTABLES DE LES ENTITATS ESPORTIVES 

Impostos als que habitualment estan subjectes les entitats esportives  

Tot i que hi ha nombroses excepcions, els impostos als que habitualment han d’enfrontar-se les 

entitats són l’Impost que grava la diferència entre els ingressos i les despeses meritades durant 

l’exercici econòmic o IMPOST DE SOCIETATS (IS), l’impost que grava les transaccions de béns i serveis 

o IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT (IVA) i l’impost que grava les RENDES DE LES PERSONES FÍSIQUES 

(IRPF).  

Hi ha una quarta obligació fiscal però que no esdevé un impost pròpiament dit; ens referim al 347 o 

DECLARACIÓ INFORMATIVA. DECLARACIÓ ANUAL D’OPERACIONS AMB TERCERES PERSONES.  

Donat que la gestió econòmica, comptable i fiscal de les entitats esportives s’està tornant cada cop 

més complexa i global, poden sorgir altres marcs fiscals que l’entitat hagi d’atendre, però hem 

cregut convenient centrar el calendari en aquestes quatre obligacions per les conseqüències que 

pot aportar un mal encaix, gestió o enteniment de les mateixes.  

 

CALENDARI FISCAL 2023 

Fins al 20 de gener de 2023: 

- Quart trimestre 2022: model 111 (IRPF) 

Fins al 25 de gener de 2023 

- Presentació del model 200 (IS) d’aquelles entitats que hagin tancat el seu exercici econòmic 

a 30/6/2022 

Fins al 31 de gener de 2023: 

- Resum anual 2022: model 190 (IRPF) 

- Autoliquidació quart trimestre 2022: model 303 (IVA) 

- Resum anual 2022. Model 390 (IVA) 

De l’1 al 28 de febrer de 2023: 

- Declaració anual d’operacions amb tercers. Any 2022: Model 347  

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

Fins al 20 d’abril de 2023: 

- Autoliquidació primer trimestre 2023: model 303 (IVA) 

- Primer trimestre 2023: model 111 (IRPF) 

- Model 202, pagament fraccionat de l’Impost de Societats (1P) 

Fins al 20 de juliol de 2023: 

- Autoliquidació segon trimestre 2023: model 303 (IVA) 

- Segon trimestre 2023: model 111 (IRPF) 

Fins al 25 de juliol de 2023: 

- Presentació del model 200 (IS) d’aquelles entitats que hagin tancat el seu exercici econòmic 

a 31/12/2022 

Fins al 20 d’octubre de 2023:  

- Autoliquidació tercer trimestre 2023: model 303 (IVA) 

- Tercer trimestre 2023: model 111 (IRPF) 

- Model 202, pagament fraccionat de l’Impost de Societats (2P) 

Fins al 20 de desembre de 2023:  

- Model 202, pagament fraccionat de l’Impost de Societats (3P) 

 

 


