
 

 

SÓN DEDUÏBLES DE L’IMPOST DE SOCIETAT LES ASSEGURANCES DE SALUT CONTRACTADES PER ALS 

TREBALLADORS? 

 

Els treballadors autònoms poden deduir en la declaració de la renda fins a 500 euros anuals en 

l’assegurança de salut. Ara bé, si és la societat la que paga l’assegurança de salut i l’assegurança de 

vida del soci, és deduïble aquest cost de l’impost?  

Si el soci compleix els requisits per estar donat d’alta en el règim general, als efectes del que ens ocupa, 

és com si fos un treballador no soci. En el cas que ens ocupa estem parlant del soci autònom societari.  

 

Deducció de l’assegurança de salut en l’impost de societats 

Si el beneficiari és un assalariat, la societat pot deduir la mateixa quantitat que els treballadors 

autònoms, és a dir, fins a 500 euros per assegurat, contemplant també el cònjuge i fills menors de 25 

anys amb convivència. El treballador estarà exempt de tributació fins a aquest límit, considerant la 

resta una tributació en espècia.  

Si el beneficiari és un soci donat d’alta en el règim especial de treballadors autònoms, l’empresa no 

podrà deduir-se el cost d’aquestes primeres.  

 

Deducció de l’assegurança de salut dels autònoms societaris 

Perquè l’assegurança de salut es consideri deduïble, Hisenda considera que ha d’existir una 
relació laboral entre els treballadors i l’empresa, segons consulta vinculant A V2667-09 
formulada a l’Agència Tributària. És a dir, que la deducció no és aplicable a les assegurances 
de salut que les empreses paguin als socis (excloent també a les assegurances de vida). El 
mateix succeeix en el cas de les assegurances d’aquest tipus pagades als administradors de 
societats que només realitzen les funcions administratives, ja que no tenen una relació laboral 
pròpiament dita amb l’empresa.  

Segons aquesta consulta vinculant, l’article 13.1 de l’esmentat text refós estableix que “1. No 

són deduïbles les dotacions a provisions per a la cobertura de riscos previsibles, pèrdues eventuals, 

despeses o deutes probables.” 
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