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ARTÍCLES I CONSELLS D’INTERÈS 
 

 

FISCAL 

S'augmenta la deducció per inversió en empreses de nova o 

recent creació 

Els empresaris i autònoms en l'IRPF poden deduir el 30 per cent de les 

quantitats satisfetes en el període per la subscripció d'accions o 

participacions en empreses de nova o recent creació, i a més de l'aportació 

temporal al capital, també poden aportar els seus coneixements empresarials 

o professionals adequats per al desenvolupament de l'entitat en la qual 

inverteixen en els termes que estableixi l'acord d'inversió entre el 

contribuent i l'entitat. 

  
Si el 2018 ha invertit en una societat de nova creació, comprovi si pot aplicar la deducció 
del 30% en el seu IRPF. Cal tenir en compte que la Llei de pressupostos generals de 
l'Estat pel 2018, ha augmentat aquest percentatge amb efectes des de l’01-01-2018 del 20 
al 30%.  
 
Així, els empresaris i autònoms professionals podran deduir el 30% de les quantitats 
satisfetes en el període per la subscripció d'accions o participacions en empreses de nova 
o recent creació, i a més de l'aportació temporal al capital, també podran aportar els seus 
coneixements empresarials o professionals adequats per al desenvolupament de l'entitat 
en la qual inverteixen en els termes que estableixi l'acord d'inversió entre el contribuent i 
l'entitat. 
 

Atenció. La deducció solament resultarà d'aplicació respecte de les accions o 
participacions subscrites a partir del 29 de setembre de 2013 (data d'entrada en 
vigor de la Llei 14/2013). 

 
La base màxima de deducció serà de 60.000 euros anuals (la LPGE pel 2018 ha 
augmentat aquesta quantitat de 50.000 a 60.000 € amb efectes des de l’01-01-2018) i 
estarà formada pel valor d'adquisició de les accions o participacions subscrites. 
 
No formaran part de la deducció: 
 

 L'import de les accions o participacions adquirides amb el saldo del compte estalvi  
empresa, en la mesura que aquest saldo hagués estat objecte de deducció. 
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 Quantitats satisfetes per la subscripció d'accions o participacions, quan es practiqui 
alguna de les deduccions establertes per la seva respectiva comunitat autònoma en 
l'exercici de les seves competències en l'IRPF. 

 
Requisits de l’entitat: 
 

- L'entitat ha de revestir la forma de societat anònima, societat de responsabilitat 
limitada, societat anònima laboral o societat de responsabilitat limitada laboral, i no 
estar admesa a negociació a cap mercat organitzat. Aquest requisit s’haurà de 
complir durant tots els anys de tinença de l'acció o participació. 

 
- Haurà d'exercir una activitat econòmica que compti amb els mitjans personals i 

materials per al seu desenvolupament. En particular, no podrà tenir per activitat la 
gestió d'un patrimoni mobiliari o immobiliari, en cap dels períodes impositius de 
l'entitat conclosos amb anterioritat a la transmissió de la participació. 

 
- L'import de la xifra dels fons propis de l'entitat no podrà ser superior a 400.000 

euros en l'inici del període impositiu que el contribuent adquireixi les accions o 
participacions. 

 
Quan l'entitat formi part d'un grup de societats, amb independència de la residència i de 
l'obligació de formular comptes anuals consolidats, l'import dels fons propis es referirà 
al conjunt d'entitats pertanyents a aquest grup. 

 
Condicions per poder practicar la deducció: 
 

 Les accions o participacions en l'entitat s’hauran d'adquirir pel contribuent bé al 
moment de la constitució d'aquella o mitjançant una ampliació de capital efectuada 
en els tres anys següents a aquesta constitució i romandre en el seu patrimoni per 
un termini superior a tres anys i inferior a dotze anys. 

 

 La participació directa o indirecta del contribuent, juntament amb la que posseeixin 
en la mateixa entitat el seu cònjuge o qualsevol persona unida al contribuent per 
parentiu, en línia recta o col·lateral, per consanguinitat o afinitat, fins al segon grau 
inclòs, no pot ser, durant cap dia dels anys naturals de tinença de la participació, 
superior al 40 per cent del capital social de l'entitat o dels seus drets de vot. 

 

 Que no es tracti d'accions o participacions en una entitat a través de la qual 
s'exerceixi la mateixa activitat que s’exercia anteriorment mitjançant una altra 
titularitat. 

 

 No formarà part de la base de la deducció l'import de les accions o participacions 
adquirides amb el saldo de comptes estalvi empresa en la mesura que aquest saldo 
hagués estat objecte de deducció. Tingui's en compte que la deducció per comptes 
estalvi empresa ha estat suprimida a partir de l'1 de gener de 2015. 

 
Quan el contribuent transmeti accions o participacions i opti per l'aplicació de l'exempció 
prevista a l'apartat 2 de l'art. 38 de la Llei de l'IRPF, únicament formarà part de la base de 
la deducció corresponent a les noves accions o participacions subscrites, la part de la 
reinversió que excedeixi de l'import total obtingut en la transmissió d'aquelles. En cap cas 
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es podrà practicar deducció per les noves accions o participacions mentre les quantitats 
invertides no superin la citada quantia. 
 
Per a la pràctica de la deducció serà necessari obtenir una certificació expedida per l'entitat 
indicant el compliment per l'entitat dels requisits assenyalats anteriorment per a l'entitat en 
el període impositiu en què s'adquireixin les accions o participacions. 
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LABORAL 

Des de l'1 d'agost de 2018 s'incentiva l'ocupació autònoma en 

municipis de menys de 5.000 habitants 

Amb efectes des de l'1 d'agost de 2018, en els supòsits que el treballador per 

compte propi o autònom resideixi i desenvolupi la seva activitat  en un 

municipi que en el seu padró municipal, actualitzat a l'inici de l'activitat, 

constin menys de 5.000 habitants, finalitzat el període inicial de 12 mesos 

d'aplicació de reduccions en les quotes per contingències comunes, inclosa 

la incapacitat temporal, tindrà dret durant els 12 mesos següents a aquests 

mateixos incentius. En aquests casos no seran aplicables les reduccions i 

bonificacions pels 12 mesos posteriors al període inicial contemplades de 

forma general. 

 
Com ja l’hem anat informant, al BOE del dia 4 de juliol s'ha aprovat la Llei de pressupostos 
generals de l'Estat pel 2018, que ha incorporat algunes novetats legislatives en matèria 
laboral i de Seguretat Social. Entre elles, volem destacar que amb efectes des de l'1 
d'agost de 2018 s'amplia en 12 mesos l'aplicació de la «tarifa plana» de 50 euros per als 
autònoms que desenvolupin la seva activitat en un municipi amb menys de 5.000 
habitants. 
 
La novetat suposa l'ampliació en 12 mesos de l'aplicació de la «tarifa plana» de 50 euros 
quan el treballador per compte propi desenvolupi la seva activitat en un municipi que en el 
seu padró municipal actualitzat a l'inici de l'activitat constin menys de 5.000 habitants. 
 
Per beneficiar-se d'aquestes reduccions durant els 12 mesos següents al període inicial, el 
treballador per compte propi o autònom, haurà de: 
 

 Estar empadronat en un municipi de menys de 5.000 habitants, segons les dades 
oficials del padró en vigor al moment de l'alta en el règim especial de la Seguretat 
Social dels treballadors per compte propi o autònoms que causa el dret a l'incentiu.   
 

 Estar donat d'alta en el cens d'obligats tributaris de l'Agència Estatal d'Administració 
Tributària o de les Hisendes Forals, i el lloc de desenvolupament de l'activitat 
declarada ha correspondre a un municipi el padró municipal del qual sigui inferior a 
5.000 habitants. 
 

 Mantenir l'alta en l'activitat autònoma o per compte propi en el municipi esmentat 
anteriorment en els dos anys següents a l'alta en el règim especial de la Seguretat 
Social dels treballadors per compte propi o autònoms que causa el dret a l'incentiu 
contemplat en aquest article; així com romandre empadronat en el mateix municipi 
en els quatre anys següents a aquesta alta. 
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S’han de tenir en compte dues notes: 
 

- Primera, que en aquests casos no seran aplicable les reduccions i bonificacions per 
als mesos 13è a 24è contemplades per a cada supòsit. 
 

- Segona, que en cas de no complir els requisits que s’acaben d'indicar, el treballador 
per compte propi o autònom haurà de reintegrar la totalitat de les quantitats 
deixades d'ingressar per l'aplicació de l'incentiu, a partir del primer dia del mes 
següent que quedi acreditat l’incompliment. 
 

La regulació de la tarifa plana, considerant la modificació que dóna lloc a aquesta 
«entrada», no presenta altres variacions, de manera que segueix sent aplicable: 
 

 Als treballadors per compte propi que quedin inclosos en el grup primer de 
cotització del règim especial de la Seguretat Social dels treballadors del mar i als 
socis de societats laborals i als socis treballadors de cooperatives de treball 
associat que quedin enquadrats en el RETA o en el règim especial de la Seguretat 
Social dels treballadors del mar, dins del grup primer de cotització (novament es 
deixa passar l'oportunitat d'aclarir  el tema de l'aplicació d'aquests beneficis als 
socis de societats de capital). 
 

 Als autònoms que generin una altra ocupació, això és, als beneficiaris d'aquesta 
mesura que, una vegada iniciada la seva activitat, contractin treballadors per 
compte d'altri. 
 

 Finalment, segueix vigent la regla que en el cas que la data d'efectes de l'alta en el 
RETA no coincideixi amb el primer dia del respectiu mes natural, el benefici 
corresponent a aquest mes s'aplicarà de forma proporcional al nombre de dies que 
hi estigui donat d'alta. 
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MERCANTIL 

Factura electrònica obligatòria per a subcontractistes 

Des del passat 1 de juliol de 2018, les empreses que presenten factures a les 

administracions públiques per import superior a 5.000 euros han de facturar 

per via electrònica i presentar les seves factures a través del “punt general 

d'entrada de factures electròniques” de la pàgina web de l'administració amb 

la qual hagin contractat. Aquesta obligació també s'estendrà als 

subcontractistes que, al seu torn, siguin contractats pels qui realitzin obres i 

serveis per a l'administració. 

 
D'acord amb la nova Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, des 
de l'1 de juliol de 2018, les empreses que siguin subcontractades per treballar amb 
l'administració també hauran de facturar per via electrònica. 
 
En concret, des del passat 1 de juliol de 2018, les empreses que presenten factures a les 
administracions públiques per import superior a 5.000 euros han de facturar per via 
electrònica i presentar les seves factures a través del “punt general d'entrada de factures 
electròniques” de la pàgina web de l'administració amb la qual hagin contractat. Aquesta 
obligació també s'estendrà als subcontractistes que, al seu torn, siguin contractats pels qui 
realitzin obres i serveis per a l'administració. 
 
D'aquesta manera, quan un contractista hagi obtingut un contracte per prestar béns o 
serveis a una administració, i aquest, al seu torn acudeix a un autònom o pime, per cobrir 
part d'aquest contracte, aquesta persona passarà a ser un subcontractista i estarà subjecte 
a aquesta nova obligació. 
 
D'acord amb la nova Llei de contractació pública, des del passat 1 de juliol aquells 
autònoms i pimes que actuïn com a subcontractistes, i sempre que el destinatari final sigui 
l'administració pública, tindran l'obligació de presentar en format factura en els serveis 
prestats o béns lliurats al contractista principal. 
 
El subcontractista haurà de lliurar el document justificatiu al contractista a través d'un 
registre, i el contractista farà el mateix per a la seva remissió a l'òrgan administratiu al qui 
correspongui la tramitació de la factura. 
 
Ara com ara el FACe (punt general d'entrada de factures electròniques) és el punt general 
d'entrada de factures electròniques de l'Administració General de l'Estat. 
 
El subcontractista haurà de presentar la factura electrònica en un repositori anomenat 
registre electrònic unificat (teòricament hauria d'estar disponible des del 30 de juny). El 
contractista principal accedirà al nou registre electrònic unificat i serà qui facturi a 
l'administració pública mitjançant factura electrònica, això últim de la forma habitual. 
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Activitat principal 
 
L'obligació de facturar per via electrònica només serà aplicable en cas de contractistes que 
subcontractin la seva activitat principal i hagin obtingut autorització de l'administració per 
fer-ho. Les entitats que prestin serveis accessoris a aquests contractistes sense intervenir 
directament en l'obra o servei públics podran seguir remetent les seves factures 
normalment. 
 
Requisits 
 
Els requisits perquè els subcontractistes hagin de facturar per via electrònica són els 
mateixos que han de reunir els contractistes: 
 

- Les factures hauran de ser d'un import superior als 5.000 euros. 
 

- Els professionals i empresaris individuals podran seguir facturant en paper (aquest 
canvi només afecta a societats).  No obstant això, atès que el nou sistema 
augmenta les possibilitats de cobrar en termini, és recomanable d’utilitzar-lo. 

 
Com funciona la factura electrònica obligatòria? 
 
Una factura electrònica ha de complir amb els mateixos requisits que una factura en format 
paper. El document ha de contenir els camps exigibles a tota factura i ser transmès d'un 
ordinador a un altre recollint el consentiment d'ambdues parts. 
 

 Llegibilitat: és a dir, que pugui ser llegida sense dificultat. Amb el document 
electrònic és més fàcil de garantir que en format paper. 

 
 Autenticitat de l'origen de la factura: implica que s'ha de garantir la identitat del 

proveïdor dels béns o prestador dels serveis facturats, i la de l'emissor de la factura, 
en cas de no ser el mateix. 

 
 Integritat del contingut de la factura: ha de ser possible garantir que el contingut de 

la factura no ha estat modificat. 
 
Aquests canvis, que van entrar en vigor el passat 1 de juliol, facilitaran els tràmits de les 

factures entre contractistes i subcontractats. Beneficiant a ambdues parts en estalvi de 

diners i temps i generant un mateix format que la resta de països europeus, facilitant les 

transaccions comercials entre països. Així també cal destacar, la creació d'un registre únic 

on poder trobar els documents electrònics de manera ràpida i senzilla i poder presentar-los 

a l'administració d'una manera àgil i pràctica. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que 

puguin tenir respecte als continguts d'aquesta newsletter. 

 

Com sempre estarem a la seva disposició per ampliar la informació que necessiti i realitzar els tràmits 

preceptius que sol·licitin. 

 

Aquest Despatx no acceptarà cap tipus de responsabilitats per la informació continguda en aquesta 

newsletter. 


