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Distingit client/a:
Amb data 25 d’octubre de 2017 s’ha publicar al Butlletí Oficial de l’Estat la Llei 6/2017
de Reformes Urgents del Treball Autònom.
Aquesta llei modifica en molts aspectes les actuals cotitzacions dels treballadors
autònom, en aspectes com:
-

La pluriactivitat dels treballadors autònoms que a més cotitzen en el Règim
General.
Les quotes bonificades per inici de l’activitat autònoma.
La conciliació entre la vida familiar i laboral.
Bonificacions per maternitat i paternitat.
Bonificació en la reincorporació al treball de les treballadores autònomes
després de la baixa per maternitat.
Bonificació per la contractació de familiars del treballador autònom.
Possibilitat de fer altes i baixes de menys d’un mes.
Possibilitat de canviar la quota d’autònoms fins a quatre cops l’any.
Compatibilitat de de la realització de treball autònom i cobrament d’una pensió
per jubilació.

També modifiquen alguns aspectes de la Llei de l’IRPF com:
-

-

Deducció en el sistema d’estimació directa de les assegurances de malaltia del
titular, cònjuge i fills menors de 25 anys, amb un màxim de 500 € per persona.
Possibilitat de deduir el 30% dels subministraments d’aigua, gas, electricitat i
telèfon, en proporció a la superfície de l’habitatge ocupada amb aquesta
finalitat. Sempre que s’afecti l’habitatge habitual a l’activitat.
Possibilitat de deduir les despeses de manutenció del propi autònom en el
desenvolupament de l’activitat, sempre que sigui en establiments de restauració
i hostaleria i s’abonin per mitjans electrònics (no efectiu), amb un màxim de
26,67 € diaris o 48,08 a l’estranger, el doble si es pernocta fora.

La majoria d’aquest canvis entren en vigor el proper dia 1 de
gener de 2018, per això quan tinguem més estudiada la llei us
informarem més detalladament dels canvis que us avancem.
Quedem a la vostra disposició per qualsevol aclariment.

Aprofitem per saludar-vos molt atentament.

