Gener 2009
NOTA SOBRE NOVETATS FISCALS
Llei 4/2008, R.D. 1793/2008, R.D. 1975/2008 i altres
El darrer trimestre de l’any 2008 s’ha aprovat un nombre considerable de modificacions normatives en l’àmbit
fiscal. Us presentem un esquema de les que considerem més rellevant que en tingueu coneixement:
•

Devolució mensual de l’IVA: És un nou règim voluntari que entra en vigor el gener de 2009. En queden
excloses les empreses que tributen pel règim simplificat (mòduls) i s’acompanya d’algunes obligacions
importants com és que cal presentar mensualment una nova declaració (model 340) de forma telemàtica
que ha d’incloure una relació de totes les factures emeses i rebudes per l’empresa. El termini per a
acolllir-se a aquest règim pel 2009 acaba el 30 de gener del present.
A més cal fer esment que el nou model 340 s’anuncia que serà de presentació obligatoria a partir del
2010 per a totes les empreses que estiguin obligades a la presentació telemàtica de les seves
declaracions (actualment Societats Anònimes i Societats Limitades) independentment de si s’acullen o no
al règim de devolució mensual de l’IVA.

•

Declaració d’operacions amb clients i proveïdors: El model 347 corresponent a l’exercici 2008 i que
cal presentar el proper mes de març ha sofert dues principals modificacions:
-

Caldrà subministrar nova informació: Respecte les operacions relacionades caldrà informar del
pagaments i cobraments en efectiu que amb un mateix client o proveïdor hagin superat els
6.000 Euros i caldrà informar de forma separada de quina part del volum d’operacions amb un
client o proveïdor correspon a transmisions immobiliaries subjectes a IVA.

-

Estaran obligats a presentar el model 347 els empresaris que tributen en el règim d’estimació
objectiva (mòduls) per aquelles vendes que hagin realitzat a altres empresaris sense practicarlos retenció i que superin en conjunt la xifra de 3005,06 Euros.

•

Supressió legal de l’Impost sobre el Patrimoni: Ha queda suprimida mitjançant Llei tant la tributació
com l’obligació de presentar la declaració de Impost sobre el Patrimoni a partir del passat exercici 2008.

•

Règim d’Operacions Vinculades: S’ha acabat de desenvolupar la normativa referent al control per part
d’Hisenda de les operacions entre parts vinculades que pot afectar tant a les operacions entre empreses
vinculades (preus productes, serveis, préstecs) com a les relacions entre una empresa i els seus socis o
familiars (sous, préstecs, etc.). Té un abast important i afecta tant a la determinació del valor de les
operacions vinculades com a l’informació que cal tenir, conservar o donar al respecte.

•

Variació del termini per a modificar la base imposable en l’IVA en operacions incobrables: Aquest
termini, que era de dos anys, ha passat a ser d’un any i existeix un termini de tres mesos a comptar des
d l’u de gener del present per a les operacions que quedin entre les dues dates.

•

Rebaixa de les retencions aplicables a treballadors amb hipoteca: Els treballadors tinguin uns
ingressos anuals bruts inferiors a 33.007,20 Euros i que estiguin efectuant pagaments per préstecs
destinats a l’adquisició del seu habitatge habitual pels quals tinguin dret a la corresponent deducció en
l’IRPF podran, informant-ho a l’empresa, reduir en dos punts la retenció sobre el seu salari. Aquesta
norma també tindrà una aplicació similar en els pagaments a compte que efectuen els empresaris
autònoms.

•

Fraccionament d’impostos:, S’ha aprovat la possibilitat que el pagament d’alguns impostos puguin
fraccionar de forma automàtica de forma similar a com es pot fer am la declaració de Renda
(fraccionament 60% / 40%). Aquesta mesura està pendent de desenvolupament.

Quedem com sempre a la vostra disposició per a qualsevol aclariment.
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