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Distingits clients(es),

Us recordem de nou que, les persones o entitats que, CONTRACTIN O SOTSCONTRACTIN l’execució d’obres o la prestació de serveis que corresponguin a
la seva activitat principal, respondran subsidiàriament pels deutes tributaris
pendents del contractista o sots-contractista, a no ser que es disposi d’UN
C E R T I F I C A T de l’ Agència Tributaria, on consti que aquell està al corrent
de les seves obligacions tributàries, aquest certificat té una validesa de 12
mesos, i cal renovar-lo anualment si seguiu contractant amb la mateixa empresa.
Us recordem que per poder justificar les despeses de desplaçaments i/o dietes
dels vostres treballadors, és imprescindible justificar per cada un d’ells, la
realitat del desplaçament, amb detall del dia, lloc i motiu, a més de la justificació
de la quantitat pagada, no son deduïbles dels dietes en la població de residència
del treballador ni de l’empresa.

També volem fer incís de nou que, en general, solament son deduïbles els
vehicles comercials, dels turismes i vehicles mixtes solament pot deduir-se el
50% de l’IVA (si estan afectes a l’activitat) i no son en cap cas deduïbles
per IRPF. El que determina la classificació d’un vehicle com a turisme,
comercial o mixt, és la fitxa tècnica del mateix, no la seva aparença.
Finalment us informem de que una recent sentència del TEAC, reconeix la
possibilitat de deduir en IRPF algunes despeses del domicili familiar (telèfon,
electricitat, hipoteca, tributs, etc...), en funció de la superfície ocupada, els
dies d’activitat i la jornada laboral. El que vol dir que si es justifica l’ús de
part de l’habitatge habitual per l’exercici de l’activitat és podria arribar a
deduir al voltant de un 2% de les despeses generals. (1.800 hores/any, 10%
superfície = 2,055%).
Per a qualsevol dubte o aclariment pot contactar amb el nostre despatx.
Vic, a 29 d’octubre de 2015.

