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1. INTRODUCCIÓ

CONTRIBUCIÓ FISCAL 

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

* Aquesta funció no s’inclou dins de les xifres informades, així com tampoc s’han considerat els costos associats als recursos, mitjans humans i 

materials que CaixaBank destina a la prestació d’aquest servei per a la societat i l’Administració Pública en els seus diferents nivells.

Pagament dels impostos i de les taxes de CaixaBank

Entre ells, impostos directes (impost sobre societats, impost sobre l’activitat econòmica i 
sobre la propietat), impostos indirectes (quotes d’IVA no deduïbles, ITP-AJD) i les contri-
bucions a la Seguretat Social (quota patronal).

Recapta per a la Hisenda Pública els impostos i les taxes que corresponen a ter-
cers, 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 autonò-
miques i locals*

Mitjançant la seva xarxa d’oficines i caixers i mitjans online.

En aquest sentit, CaixaBank no només atén el paga-
ment 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 tribu-
tàries en la recaptació dels tributs de tercers i el seu 
ingrés a les arques públiques.

Aportació de CaixaBank a la Hisenda Pública  
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Tradicionalment les companyies (Grup CaixaBank, 
entre elles) inclouen informació fiscal en els seus es-
tats financers seguint estrictament els models d’in-
forme que exigeix la normativa mercantil i compta-
ble. D’aquesta manera, la informació fiscal pública se 
centra bàsicament en la liquidació de 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 fiscal total (CFT) supera aquest biaix 
informatiu en recollir l’import de diferents tributs i 
càrregues socials amb els quals l’entitat i el seu grup 
contribueixen directament al sosteniment de les ar-
ques públiques, bé perquè són pagats i suportats di-
rectament pel Grup, bé perquè es tracta de tributs 
recaptats a favor de les administracions públiques que 
es deriven de l’activitat econòmica del Grup.

2. OBJECTIU
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A l’exercici 2015 la CFT ha ascendit a 2.520 milions 
d’euros, dels quals 1.095 milions d’euros corresponen 
a tributs efectivament pagats per CaixaBank en la 
seva condició de contribuent i 1.425 milions d’euros 
als tributs recaptats per CaixaBank a favor de les dife-
rents administracions tributàries.

Les xifres de la CFT indicades no s’inclouen en els 
comptes anuals de l’entitat, atès que la CFT es fona-
menta en un enfocament de fluxos de caixa enfront 
de l’enfocament de resultat dels comptes anuals.

3. DADES DEL GRUP CAIXABANK  

Impostos pagats i recaptats 

(en milions d’euros)

428 

243

424

1425

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

Una contribució fiscal quantitativament molt re-
llevant que reverteix de manera directa en bene-
fici de la societat en què 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 desen-
volupada per l’accionista de control, la Fundació 
Bancària Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, 
”la Caixa”, l’objecte de la qual, amb caràcter ge-
neral, és el foment i el desenvolupament d’obres 
socials, benèfiques, assistencials, docents i cul-
turals, i el pressupost del 2015 de la qual per 
a l’obra social descrita ha estat de 500 milions 
d’euros.

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.

• 

• 

Impostos directes
Impostos indirectes

Seguretat Social
Impostos recaptats

A l’efecte de contrast, pot ser útil recordar que el resul-
tat consolidat després d’impostos del Grup CaixaBank 
a l’exercici 2015 va ascendir a 814 milions d’euros.

Total impostos pagats

Seguretat Social a càrrec de l’empresa

Total impostos recaptats

Impostos directes 428

243

424

1425

2520

1095

Impostos indirectes

TOTAL CONTRIBUCIÓ FISCAL

Impostos pagats i recaptats  

(en milions d’euros)
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CaixaBank paga impostos als països en què opera, si 
bé el 2015 el banc va generar pràcticament la totalitat 
de la seva activitat a Espanya, tenint en compte que 
les sucursals de Polònia i del Marroc van suposar un 
import total d’impostos pagats i recaptats de 3,2 mi-
lions d’euros.

Addicionalment, convé assenyalar que CaixaBank dis-
posa de crèdits fiscals pendents d’aprofitament que 
impacten en el pagament d’impostos presents i futurs.

* Les xifres incloses en aquest informe han estat verificades per De-
loitte, segons els termes expressats en el seu informe de verificació 
independent, inclòs a l’Informe Corporatiu Integrat 2015 i que es pot 
consultar al web corporatiu. 
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CaixaBank està adherida al Codi de bones pràctiques 
tributàries. El Codi va ser aprovat pel Fòrum de Grans 
Empreses i conté una sèrie de recomanacions, assu-
mides voluntàriament tant per l’Agència Estatal de 
l’Administració Tributària (AEAT) com per les empre-
ses, tendents a millorar el sistema tributari a través 
de 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 activa-
ment al Fòrum de Grans Empreses. Al Fòrum hi ha 
l’AEAT i els principals grans contribuents amb el pro-
pòsit d’estendre i d’aprofundir en el model de rela-
ció cooperativa a través d’un espai en què es puguin 
analitzar conjuntament i sectorialment les principals 
qüestions tributàries.

4.  CODI DE BONES PRÀCTIQUES TRIBUTÀRIES
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