
 

 

LES DESPESES DE DESPLAÇAMENTS 

El tractament de les dietes i despeses de treballadors és un tema de molta controvèrsia amb Hisenda 
per culpa dels requisits que demana l’Administració Tributària: correlació de la despesa amb els 
ingressos,  justificació del fet, documentació i comptabilització.  

La demostració de les condicions anteriors és sempre per part de l’empresari, per això cal tenir-la a 
punt i amb la qualitat jurídica suficient.  

Dietes i impost de Societats 

La llei de l’Impost sobre Societats1 imposa, que per poder deduir aquestes despeses, cal complir amb 
els següents requisits:  

- Necessitat i correlació amb els ingressos.  
- Documentació.  
- Justificació.  
- Comptabilització. 

Full de despesa com a recurs 

Una manera d’acreditar alguns dels requeriments anteriors és que el receptor de les despeses de 
desplaçament ompli un full amb la descripció de la despesa posant-hi:  

- El motiu del desplaçament per demostrar que hi ha correlació (necessitat) amb els ingressos. 
- La data. 
- Un justificant de la realització de l’operació, la signatura del client, la inscripció en un curs, una 

signatura de recepció d’un material, és a dir, qualsevol document que ho reafirmi. Molt millor 
si dóna fe una persona aliena a l’empresa. 

- L’itinerari per demostrar els quilometres. 
- Documentació de la despesa feta, prioritàriament amb una factura. 

Aquest  full  de despesa, junt amb els documents recollits, ha de ser signat pel treballador.  

L’article 9 del Reglament de l’IRPR2 disposa que, perquè aquestes dietes no es considerin remuneració 

del treball pel perceptor, el desplaçament s’ha de fer a un municipi diferent del lloc del treball habitual  
i del de la seva residència. Aquest fet és molt important donat que té un impacte sobre la cotització a 
la Seguretat Social i en l’IRPF del treballador.  

Quantitats màximes 

Aquestes despeses, que serveixen per a compensar el dispendi realitzat pel treballador, un cop 
acreditada la correlació amb els ingressos, documentació, justificació i comptabilització, són deduïbles 

                                                           

1 A partir d’ara LIS. 
2 Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 



 

 

en l’Impost de Societats i plenament exemptes per al treballador i, per tant, no hi ha remuneració pel 
treballador ni S.Social addicional i retencions per part de l’empresa. 

Si l’empresa destina una quantitat determinada, a tant alçat, la llei estableix unes quantitats màximes 
exemptes d’IRPF:  
 

Concepte Nacional Estranger 

Amb pernocta      53,34 €       91,35 €  

Sense pernoctar      26,67 €       48,08 €  

 

És a dir, un treballador que viatgi a l’estranger i es quedi a dormir (amb pernocta inclosa) podrà veure 
compensades les despeses de dietes fins a 91,35 € diaris. 

Si la compensació al treballador és superior a les del quadre anterior, la resta es considera remuneració 
en espècie amb les conseqüències següents abans esmentades: 

- Per a l’empresa: incrementa el salari del treballador, per tant també proporcionalment la 
cotització del treballador a la Seguretat Social. Probablement haurà d’augmentar també la 
retenció de l’IRPF que fa al treballador. 

- Per al treballador: haurà de declarar un increment en la seva retribució de la declaració de la 
renda. 

Tiquets restaurants 

Són una alternativa per a poder cobrir els costos de dietes, fins i tot en el mateix municipi. Aquesta 
modalitat de pagament té l’avantatge que cotitza a la Seguretat Social però no tributa en l’IRPF del 
treballador fins a un límit d’11 euros diaris, els dies laborables.  

Despeses de locomoció 

Pel que fa a aquestes despeses les quantitats màximes són de 0,19 euros per quilòmetre si el 
treballador va en el seu vehicle i la quantitat facturada si va en transport públic. 

Despeses d’allotjament 

No es consideraran remuneració en espècie les quantitats facturades pels establiments hotelers. 

Conclusió 

Si aquest tipus de despesa està correlacionada amb els ingressos, documentada, justificada, 
comptabilitzada i dins dels límits anteriors, cosa que cal demostrar de forma fefaent amb qualsevol 
prova admesa en dret, l’empresa pot rescabalar i deduir les despeses de dietes, locomoció i estada del 
treballador. Si no es compleix algun dels condicionants anteriors, en qualsevol comprovació, l’Ad-
ministració Tributària pot treure-les com a despesa. 


