DEL 9 AL 15 DE DESEMBRE DEL 2018

LECTURES

CONSULTORI FISCAL

El perill de perdre
la capacitat política

de conèixer quins són els riscos i com gestionar-los. Però
més exposició no significa
més inseguretat perquè tot
dependrà dels mecanismes
de seguretat dels fabricants
de dispositius i dels que nosaltres incorporem. Amb un
seguit de bones pràctiques
podem minimitzar molt els
riscos. Estem més exposats
però no estem venuts.

EL LLIBRE

La amenaza hacker
Deepak Daswani
DEUSTO 17,95€

QUAN CAL FER UNA
COMPLEMENTÀRIA

PRIVATIZAR LA DEMOCRACIA
Jule Goikoetxea
ICARIA
20 €

Em vaig equivocar
a favor d’Hisenda.
Haig de fer una
declaració complementària?

L’assaig de Jule Goikoetxea,
professora de la Universitat
del País Basc, incideix en els
riscos que el capitalisme global, amb tots els seus nivells
de governança multinivell,
privatitzi l’autoritat pública,
tot deixant en el no-res la capacitat de decisió. El llibre
analitza els principals dèficits
democràtics a què estem sotmesos, tant en estructures
estatals com supraestatals, i
proposa remeis per combatre-ho. L’autora explica que
per arribar a la plena democratització calen diversos tipus d’apoderament col·lectiu, que es poden materialitzar si es territorialitza el poder. A l’autora, no li fa por

Quan es presenta una declaració a Hisenda en què, per
error, es paga de menys o se
sol·licita una devolució o
compensació major que la
devolució a què es tenia dret,
s’ha de presentar una declaració complementària per
regularitzar la situació, pagant la diferència. Però què
passa quan l’error és a favor
d’Hisenda? Quan l’error comès en la declaració presentada suposa que s’ha ingressat de més o s’ha demanat
una devolució menor que la
devolució a què es tenia dret,
el que procedeix és presentar
un escrit de sol·licitud de
rectificació i la devolució dels

que es digui que la democratització és sempre incompleta, atès que això implica ser
en conflicte perpetu, el que
vol dir que estem sempre
oberts a canvis cap a l’emancipació.

LECTURES

r el seu llibre. ORIOL DURAN

ingressos indeguts o imports
no sol·licitats. El termini
d’Hisenda per resoldre és de
sis mesos i l’habitual és que,
abans, demani proves que li
permetin respondre amb criteri. Si Hisenda no resol en
termini, la sol·licitud de rectificació s’entén denegada.
No obstant, Hisenda ha de
respondre obligatòriament
encara que sigui passats els
sis mesos, de manera que, un
cop transcorreguts els mateixos, el contribuent té dues
opcions. 1) Esperar la resposta. Un cop resolt, si és negativa, tindrà un mes per recórrer. I 2) Presentar, en qualsevol moment, una reclamació
economicoadministrativa.

DANIEL GIMÉNEZ
ASSESSOR FISCAL I AUDITOR DE COMPTES
ALFONSEA

CONSULTORI FISCAL

La venda segons
els millors venedors

LES MESURES PER
REBAIXAR L’IVA
Quines mesures
podem adoptar
abans de final d’any
per rebaixar l’IRPF del 2018?

EL CÓDIGO SECRETO
DEL VENDEDOR
Ian Mills, Mark Ridley, Ben Laker
i Tim Chapman
EMPRESA ACTIVA
15 €

Els autors o “descodificadors” són membres de
Transform Performance International, una consultora
estratègica que treballa en la
millora del rendiment de les
empreses. A partir de la seva
experiència han reunit i estructurat un vast coneixement sobre les vendes. Beuen
de les aportacions d’alguns
dels grans venedors de conegudes companyies de tot el
món. I així han descobert
cinc de les característiques o
creences que comparteixen
els grans professionals i les
comenten amb les etiquetes:
satisfacció, control, resilièn-
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cia, influència i comunicació.
En un moment en què les empreses miren el seu departament de vendes per afrontar
les circumstàncies difícils del
mercat, el llibre aporta certeses força reveladores.

Si volem vendre l’habitatge
habitual i estem a punt de ser
majors de 65 anys, convé esperar-nos perquè el guany
estarà exempt; a més, si volem transmetre altres actius
també ens convindrà esperar-nos a ser majors de 65
anys perquè el guany estarà
exempt si l’import es destina
(termini de sis mesos) a una
renda vitalícia (màxim de
240.000 €); si vam comprar
l’habitatge habitual abans del
2013 amb finançament aliè i
hem deduït hipoteca abans
de l’1 de gener del 2013, podem amortitzar-la fins a
9.040 € i aplicar-nos el màxim de deducció (15% o

16,5%).
Si tenim pèrdues patrimonials pendents de compensar
que caducaran (generades el
2014), podem obtenir guanys
per compensar-les; si no tenim pèrdues i hem fet alguna
operació i hem obtingut
guanys, podem generar pèrdues per compensar-los; podem fer aportacions al pla de
pensions (com a màxim
8.000 € anuals) que redueixen la nostra base imposable;
si el cònjuge obté menys de
8.000 € (treball o activitats
econòmiques) podem reduir
les aportacions al seu pla fins
a 2.000 €; si fem donacions a
entitats sense ànim de lucre
podrem deduir el 80%, 75%,
35% o 30% segons els casos.

MIQUEL ARXER I FÀBREGA
ASSESSORIA ARXER

