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Escenaris d’un nou
desenvolupament

EL LLIBRE

DIGITAL THINKING
Lluís Soldevila
PROFIT EDITORIAL 18,95€

QUÈ PODEM FER
PER REDUIR L’IRPF

PLURIVERSO
A. Kothari, A. Salleh (coord.)
ICARIA
29,50 €

Quines mesures
es poden aplicar
abans d’acabar
el 2019 per reduir l’IRPF?

Aquest llibre, coordinat per
Ashish Kothari, Ariel Salleh,
Arturo Escobar, Federico
Demaria i Alberto Acosta, és
una engrescadora col·lecció
de 120 assajos sobre alternatives transformadores a l’actual model dominant, ancorat en el patriarcat, el capitalisme i el domini de l’estat. El
fil conductor de les diverses
aportacions que s’apleguen
en aquest volum és que ja no
s’escau parlar de “desenvolupament”, entès com a
principi organitzador de la
vida social. El que es proposa
és la cerca de societats ecològicament sàvies i socialment
justes. Alhora, el llibre fa un
oportú exercici de crítica

Si ens plantegem vendre
l’habitatge habitual i estem a
punt de ser majors de 65 anys,
convé esperar-nos perquè el
guany estarà exempt; si ens
plantegem transmetre altres
béns 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, aquest
2019 podem amortitzar-la
fins a 9.040 € i aplicar-nos el
màxim de deducció (15% o

d’algunes solucions que des
de l’statu quo actual pretenen fer-nos creure que és
possible conjuminar el creixement amb el respecte als
equilibris ecològics i de justícia social.

Canviarà l’estratègia
als bancs centrals?

MIQUEL ARXER I FÀBREGA
ASSESSORIA ARXER

DESTINACIÓ ERRÒNIA
D’UNA FACTURA
Vaig errar el destinatari d’una factura. Què he de fer?

QUÈ FAN ELS BANCS CENTRALS!
Ramon Tremosa
PROA
15,90 €

La intensa i sobtada crisi financera del 2008 al 2014 va
provocar una reacció enèrgica dels principals bancs centrals del món, que van aplicar
un conjunt de mesures extraordinàries mai no implementades fins llavors. La
compra a gran escala de deute públic i privat i els tipus
d’interès zero i negatius van
ser mesures que els bancs
centrals van plantejar com a
temporals, però que s’estan
allargant d’una manera difícilment explicable. Aquest
intervencionisme inèdit, tan
intens i tan durador, està generant noves bombolles immobiliàries i de deute? Està
accentuant les diferències de

16,5%). Si tenim pèrdues patrimonials pendents de compensar que caducaran (generades el 2015), 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.
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sentir-se útil i realitzat. Ara
bé, si en aquell entorn no tens
la teva millor versió com a
professional, sempre pots
buscar una sortida i trobar un
projecte en què sí que ho puguis ser. Les organitzacions
que tindran futur són aquelles
que no només tenen tracció
de davant, sinó que la tenen a
les quatre rodes. que cada roda tiri, que sigui motriu.
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renda entre classes socials?
La substitució de Mario
Draghi al BCE suposa la continuïtat d’una política monetària? Aquest llibre dona algunes claus per entendre què
faran els bancs centrals.

A quina empresa no li ha passat mai? Un error en introduir
el NIF al sistema, una simple
distracció o una errada en la
base de dades i, la factura
s’emet i s’envia amb la descripció, l’import i la data correcta, però a un destinatari
erroni. Quan es detecta, la
temptació és trucar al client
-a qui mai s’hauria d’haver
enviat- i demanar-li que la
destrueixi. Després, es procedeix a fer-ne una de nova amb
el destinatari real. Ara bé, és el
que cal fer? Doncs bé, Hisenda, amb la normativa a la mà,
considera que el procediment
correcte és l’emissió d’una
factura rectificativa que
anul·li la incorrecta, en què
s’indiquin tots els imports en

negatiu i l’emissió d’una nova
factura al destinatari correcte.
Si no es fa així, i Hisenda ho detecta, podria imposar una
sanció. Hem de tenir en
compte que la majoria de sistemes de comptabilitat i gestió
que actualment s’utilitzen,
deixen rastre de factures
anul·lades i, per tant, en cas de
revisió a fons, es faria evident
la pràctica utilitzada.
Convé recordar que les societats incloses al Subministrament Immediat d’Informació (SII) remeten informació sobre les seves factures
diàriament a Hisenda, de manera que aquest tipus d’errors,
s’han de solucionar així, s’hagi enviat o no una factura a un
client erroni.
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