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Distingit client (a):
Ens plau recordar-vos les obligacions fiscals, (tràmits amb Hisenda), d’aquest més d’octubre, corresponents al tercer trimestre de 2019.
IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT (IVA)
PAGAMENT A COMPTE RENDA
RETENCIONS PER IRPF (TREBALL, LLOGUER, PROFESSIONALS I/O AGRARIS)

Per poder-vos tramitar la liquidació a Hisenda dels impostos que cal liquidar aquest mes, ens heu
de fer arribar la documentació necessària, ABANS DEL PROPER DIA 11, pensi que Hisenda
solament permet domiciliar les liquidacions fins el dimarts dia 15.
Recordi que ens ha de facilitar per separat les diferents bases i quotes, tant per vendes com per
compres, és imprescindible separar vendes i compres exemptes per inversió de subjecte passiu.

Si en les factures de les seves compres hi figura alguna retenció, o bé ha fet alguna compra o
venda intracomunitària (estats de la unió europea), cal que ens en faci arribar una còpia el
més aviat possible.
Si paga lloguer confirmi’ns l’import que paga.
Aprofitem per recordar-vos que en cap cas son deduïbles per IVA les despeses que no siguin EXCLUSIVES de l’activitat, a excepció, en alguns casos, del 50% de l’IVA dels vehicles turismes.
Pel que fa a l’IRPF tampoc son deduïbles les despeses que no siguin EXCLUSIVES de
l’activitat, malgrat això, a partir del gener de 2018, les despeses del domicili familiar (telèfon,
electricitat, gas, etc...), si aquest s’afecta a l’activitat, es podrà deduir el 30% de la proporció utilitzada pels desenvolupament de l’activitat (això pot suposar entre un 3% i un 6 % real), sempre
que es faci la corresponent declaració censal (model 036) d’afectació, també es podrà deduir la
part proporcional d’IBI, comunitat de veïns, interessos hipoteca, etc...
Abans d’aplicar aquestes deduccions consulteu-nos els possibles efectes secundaris.
Pel que fa les dietes i desplaçaments del propi autònom (no societaris), es podran deduir sempre i
quant es justifiqui la necessitat de la despeses i es pagui utilitzant qualsevol mitjà electrònic
(normalment VISA). Consulteu-nos límits i condicions de deducció.
Finalment també sons deduïbles les quotes pagades a mútues mèdiques pel titular i els familiars
que convisquin amb ell, amb el límit de 500 € per persona i any.
NO ESPERI ELS DARRERS DIES, evitarà així possibles errors en les seves declaracions.
Vic, 30 de setembre de 2019
Recordi que disposa de ½ hora d’aparcament gratuït al pàrquing del Passeig de Vic.

