4 de febrer de 2011

RESUM NOVETATS LABORALS i FISCALS 2011

ÀMBIT LABORAL
•

El Salari Mínim Interprofessional per a 2011 és 21,38 €/dia ó 641,40 €/mes.

•

Els treballadors AUTÒNOMS que tinguin 48 ó 49 anys d'edat i cotitzen en el RETA per una base inferior a
1.665,90 € mensuals no podran escollir una base superior a 1.682,70 €, llevat que exercitin la seva opció en tal
sentit abans del 30-06-2011. Aquesta limitació existia fins ara a partir dels 50 anys.

•

S'estableix una nova prestació econòmica als progenitors, adoptants o acollidors, quan ambdós treballin, per a la
cura del menor al seu càrrec afectat per càncer o una altra malaltia greu. El beneficiari haurà de reduir la
seva jornada laboral com a mínim en un 50%.

•

L'ampliació de la durada del permís de paternitat a quatre setmanes entrarà en vigor el 01-01-2012 i no el
2011 com estava previst.

•

La reforma de les pensions es troba en aquests moments en tràmit parlamentari. Us farem arribar un resum
tant aviat com la normativa definitiva sigui publicada al B.O.E.

ÀMBIT FISCAL
IRPF
•

Augmenta la tributació en l'IRPF per a les rendes altes. El tipus impositiu aplicable a les bases liquidables
generals que superin els 120.000, 20 € passa del 43% al 46% i per a les que superen els 175.000,20 € al 49%.

•

Supressió de la deducció de 2.500 € per als naixements o adopcions produïdes a partir del 01-01-2011.

•

Amb efectes des d'1 de gener de 2011, la deducció per inversió en habitatge habitual i la deducció per
lloguer d'habitatge habitual només serà aplicable als contribuents en aquells exercicis en els quals la seva
base imposable sigui inferior a 24.107,20 € anuals. La llei ha establert un règim transitori per a que els
contribuents que abans de l’1 de gener de 2011 hagin adquirit el seu habitatge o satisfet quantitats per la seva
construcció puguin seguir aplicant la deducció per inversió tot i que superin l’esmentada base.

•

La reducció aplicable als rendiments obtinguts pel lloguer d'immobles destinats a habitatge s'eleva del 50%
al 60% per als contractes de lloguer celebrats a partir del 01-01-2011. Per poder aplicar la reducció del 100%
l'arrendatari no podrà tenir més de 30 anys (fins ara 35 anys). Als contractes signats abans de l’1/1/2011 se’ls
aplica un règim transitori i poden gaudir del límit d’edat anterior.

SOCIETATS
•

Per als períodes impositius iniciats a partir del 01-01-2011, s'eleva el llindar de la xifra de negocis que possibilita
acollir-se al règim especial d'entitats de reduïda dimensió, de 8 a 10 milions d'euros. A més, podran
continuar gaudint del règim especial que els resulta aplicable durant els tres exercicis immediats següents a
aquell en el qual assoleixin l'esmentada xifra i augmenta el tram de base imposable a què s'aplica el tipus
impositiu del 25%, i que passa dels 120.202,41 € als 300.000 €.
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•

Per als períodes impositius iniciats dins de 2011, el tipus de gravamen reduït per manteniment o creació
d’ocupació (microempreses) del 20 % s'aplicarà al tram de base imposable entre 0 i 300.000 € i per a la resta
de base el 25%.

•

Llibertat d’amortització aplicable l’exercici 2011 a l’adquisició d’actius fixes nous sense la condició de
creació o manteniment d’ocupació que existia anteriorment. S’hi poden acollir també els empresaris persona
física en l’I.R.P.F..

IVA
S'elimina l'obligació legal d'expedir "autofactura" en els supòsits d'inversió del subjecte passiu.
ITP/AJD
Estan exemptes de gravamen, la constitució de societats, l'augment del capital, i d’altres operacions societàries.
NOTIFICACIONS TELEMÀTIQUES OBLIGATÒRIES
•

Les societats anònimes i limitades estaran obligades a rebre les notificacions de l’Agència Tributària de
forma telemàtica a través d’una adreça electrònica habilitada.

•

Cal destacar, però, que la implementació d’aquesta obligació serà gradual i progressiva i prèvia notificació
tradicional al contribuent. Es començarà per aquells que tinguin un volum més elevat de citacions o
comunicacions.

•

Serà possible accedir a aquesta bústia electrònica tant l’obligat tributari, amb el seu certificat digital, com un
representant apoderat per a fer-ho. Des del nostre despatx podrem facilitar-vos una solució el més adient
possible per a atendre aquest nou requeriment.

ALTRES
•

L'IPC General interanual desembre de 2010 es situa en el 3%.

•

L’interès legal del diner fins 31-12-2011 es fixa en el 4% i l'interés de demora a què es refereix l’Art.26.6 de
la Llei 58/2003, General Tributari, es fixa en el 5%.

•

La quota cameral passa a ser voluntària. No cal donar-se de baixa per a deixar de rebre-la.

Quedem a la vostra disposició per a comentar qualsevol aclariment.
Atentament,
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