01/2010

Girona, febrer de 2010.

Distingits senyors,

A continuació els detallem algunes de les novetats més significatives, ja
informades anteriorment a la circular d’AVANÇ DE LES NOVETATS FISCALS PER A
2010, previstes en les diferents NORMES FISCALS I LABORALS publicades
recentment (Llei 26/2009 de Pressuposts Generals, Llei 27/2009, entre d'altres) i que s’aplicaran des
de 01-01-2010, llevat d'algunes excepcions que s'indiquen:
Temes fiscals:

IRPF


La DEDUCCIÓ de fins a 400 €, únicament s'aplicarà als contribuents que obtinguin
rendiments del treball o rendiment d'activitats econòmiques la base imposable del qual sigui
inferior a 12.000 € anuals. La quantia de la deducció serà de 400 € anuals quan la base
imposable sigui igual o inferior a 8.000 € anuals, i es reduirà per a les bases entre 8.000,01 i
12.000 €.



El percentatge de RETENCIÓ i ingrés a compte sobre els rendiments procedents de l’
ARRENDAMENT o subarrendament d’ IMMOBLES urbans passa a ser del 19%.



La resta de percentatges de retenció que estaven al 18% també passen al 19%, com el de
retencions sobre els rendiments del capital mobiliari (interessos dipòsits, comptes...) i el
percentatge de pagaments a compte sobre els guanys patrimonials derivats de transmissions
o reembors d'accions i participacions de institucions d’inversió col·lectiva.



Els tipus que graven l’ ESTALVI (interessos, guanys patrimonials, ...) s'eleven del 18% al
19% per la part de la base liquidable fins als 6.000 € i s'aplicarà el 21% per a la resta de la
base.



Nova reducció del rendiment net d'activitats econòmiques per manteniment o creació
d'ocupació aplicable als períodes impositius 2009, 2010 i 2011, quan l'import net de la xifra de
negocis per el conjunt d'activitats sigui inferior a 5 milions d'euros i una plantilla mitja
inferior a 25 empleats.



La INDEMNITZACIÓ per acomiadament o cessament com a conseqüència d'expedients
de regulació d'ocupació (ERO), tramitats prèvia aprovació de l'autoritat competent sempre
que es deguin a causes econòmiques, tècniques, organitzatives, de producció o per força
major, quedarà EXEMPTA en la quantia que no superi els límits establerts amb caràcter
obligatori a l'Estatut per a l'acomiadament improcedent. Aquesta regulació serà d'aplicació als

acomiadaments derivats de EROs aprovats a partir del 8 de març de 2009 i també als
acomiadaments produïts per les causes establertes en el art.52 c) de l'Estatut (amortització
“puesto”), des de la mateixa data (Llei 27/2009)

SOCIETATS


El percentatge de RETENCIÓ general passa del 18 al 19% des de 01-01-2010.



S’ estableix un TIPUS de gravamen REDUÏT en l'Impost sobre Societats per manteniment
i creació d'ocupació per als períodes impositius 2009, 2010 i 2011 per a les entitats, en les
quals l'import net de la xifra de negocis sigui inferior a 5 milions d'euros i la plantilla mitja sigui
inferior a 25 empleats, excepte si d'acord amb el previst en el Art.28 de la LIS hagin de tributar
a un tipus diferent del general. Per la part de base imposable compresa entre 0 i 120.202,41
euros s'aplicarà al tipus del 20%, i per la part restant el 25%.

IVA


Des del 01-07-2010, el TIPUS GENERAL de l'IVA del 16% passarà al 18%.



Des del 01-07-2010, el TIPUS reduït de l'IVA del 7% passarà al 8%.



Des del 01-07-2010, la COMPENSACIÓ als empresaris en règim especial d'agricultura,
ramaderia i pesca serà del 10% (abans 9%) en els lliuraments de productes naturals
obtinguts en explotacions agrícoles o forestals i en els serveis de caràcter accessori de les
esmentades explotacions, i del 8,5% (abans 7,5%) en els lliuraments de productes naturals
obtinguts en explotacions ramaderes o pesqueres i en els serveis de caràcter accessori de les
esmentades explotacions



L’ obligació de presentar la declaració informativa amb el contingut dels llibres registre de
l'IVA i de l'IGIC als obligats tributaris que han de presentar les autoliquidacions o declaracions
de l'IS, IVA o IGIC per mitjans telemàtics, per als subjectes passius no inscrits en Registre
de Devolució Mensual s'ajorna fins a la informació a subministrar corresponent a l'any
2012 (RD 2004/2009).

HIDROCARBURS


Es regula el dret a la devolució parcial per el gasoil utilitzat en l'agricultura i ramaderia
que tributa al tipus d'epígraf 1.4 del art.50.1 de la Llei 38/1992.

En matèria social - laboral:


El Salari Mínim Interprofessional per al 2010 és de 21,11 €/dia o 633,30 €/mes (RD
2030/2009).



Es modifica el Règim Especial AGRARI de la SS dels treballadors per compte aliè:

La base mensual de cotització per als que prestin serveis durant tot el mes del grup de cotització 2 a l'11
serà de 897 €.
La base diària de cotització per jornades reals serà el resultat de dividir entre 23 (abans 24) la base
mensual, que per als grups 2 a l'11 serà de 39 €.
Es preveu un tipus únic de cotització per contingències comunes durant els períodes d'activitat. Per tant,
desapareix el tipus específic per als treballadors per compte d'altri exclosos del cens agrari durant els
períodes d'activitat.



Les bonificacions en la cotització empresarial a la SS en els supòsits de regulacions temporals
d'ocupació procedents del art.1 del RD-Llei 2/2009 podran aplicar-se a les sol·licituds presentades
fins al 31-12-2010 (Llei 27/2009)



S’ amplia fins el 31-12-2010 la bonificació de quota empresarial a la SS per les contractacions
indefinides de treballadors beneficiaris de la prestació o subsidi per desocupació o Renda Activa
d'Inserció previstes en el RD-Llei 2/2009 (Llei 27/2009).

D'altres:


El IPC General interanual desembre de 2009 se situa en el 0,8% (INE)



Interès legal dels diners fins 31-12-2010 es fixa en el 4% i l'interès demora a què es refereix
el Art.26.6 de la Llei 58/2003, General Tributari, es fixa en el 5% (Llei 26/2009).



El IPREM per a 2010, que s'utilitza per determinar la quantia de determinades prestacions i per
accedir a determinats beneficis, prestacions o serveis públics) (Llei 26/2009):

Iprem diari: 17,75 €; Iprem mensual: 532,51 € i Iprem anual: 6.390,13 €.
La quantia anual de l'IPREM en els supòsits en els quals la referència al SMI ha estat substituïda per la
referència a l'IPREM (RD Llei 3/2004) serà de 7.455,14 € quan les corresponents normes es refereixin al
SMI en còmput anual, llevat de que expressament excloguessin les pagues extraordinàries; en aquest cas,
la quantia serà de 6.390,13 €.


Esdeveniments d'excepcional interès públic, segons Llei 49/2002, als quals s'aplicaran beneficis
fiscals i socials (Llei 26/2009): "Misteri de Elx"; "Año Jubilar Guadalupense 2010"; "Jornades Mundials
de la Joventut 2011"; "Barcelona World Race"; "Guadalquivir riu d'Història"; "Commemoració del
Mil·lenni de la fundació del Regne de Granada"; "Solar Decathlon Europe 2010 i 2012"; "sortida de la
volta al món a vela, «Alacant 2011»; "Google Lunar X Prize".

Davant de qualsevol dubte o per completar els continguts de la present poden dirigir-se al nostre
despatx.

Atentament,

BIGAS ASSESSORIA I GESTIÓ

La informació que conté aquesta transmissió és confidencial, i el seu ús és únicament permès als seus destinataris. Si no sou la persona destinatària
de la transmissió, us preguem ens ho comuniqueu ràpidament per telèfon 972201959 i en destruïu qualsevol copia, tant digital com en paper. De
conformitat amb el que disposa la Llei 15/1999, us informem que les dades personals que ens faciliti o que ha facilitat passaran a formar part d'un
fitxer. Nosaltres som els responsables dels fitxers que tenen com a finalitat la gestió de las relacions entre nosaltres. I teniu el dret a l'accés, la
rectificació, la cancel·lació i l'oposició en el e-mail info@bigasassessoria.com o bé en el nostre domicili social situat al C/Barcelona nº 3 2ª, 17002
de Girona.

