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Javier Scherk ha concretat
com a claus per aconseguir
Recorte en color

% de ocupación: 15,11

la seva empresa, Winche Redes Comerciales, centrada a
externalitzar aquesta part
tan important d’una empresa, les vendes.
Valor: 1978,42€

Periodicidad: Puntual

LECTURES

Tirada: 20.996

l’any 2018. Després d’aquestes
dates es perd el dret a la reducció del 40%.
ORIOL SEGURA-ILLA SERRA
SEGURA-ILLA & CLAVERA
Difusión: 14.191

CONSULTORI FISCAL

La guia per guanyar
efectivitat a la feina

CANVIS PER LA
REFORMA DE L’IRPF
Pot ser que a partir
del 2016 les
retencions canviïn?

MINDFULNESS EFICAZ
Gill Hasson
EMPRESA ACTIVA
12,50 €

Amb aquesta guia s’aconseguirà viure i treballar millor
fent uns petits exercicis. Vivim en un món accelerat i estressant que ens inunda d’informació quan estem treballant, amb correus electrònics, reunions, trucades i
moltes interrupcions. En paral·lel, la vida familiar també
pot ser frenètica i estressant
mentre fem malabarismes
per compaginar-la amb la
feina. Aquestes circumstàncies ens poden fer sentir frustrats i nerviosos. Com pot
ajudar-nos el mindfulness?
Mindfulness significa ser
conscient del moment present de manera contínua,
sense jutjar-lo. El llibre ens

eleven i determinen la base
imposable general. La llei estableix per als rescats en forma
de capital una reducció del
40%, segons estableix la nova
regulació de l’IRPF per al rescat en forma de capital i només

ajudarà a aclarir els nostres
objectius, a millorar les nostres habilitats per relacionar-nos amb les demandes i a
deslliurar-nos de pensaments i de patrons mentals
negatius.

A partir de l’1 de gener del
2016 tornem a tenir canvis en
les retencions perquè la reforma de l’IRPF es va projectar en dues fases, l’última de
les quals entra en vigor a partir del 2016. En aquest sentit,
les retencions més rellevants
que es modifiquen són les que
afecten els rendiments del
treball generals amb una mateixa escala de 5 trams però
amb un mínim del 19% fins a
12.450 euros i un màxim del
45% a partir de 60.000 euros
(per saber la retenció aplicable, s’hauran de fer els càlculs
corresponents). Els rendiments del treball que obtenen els administradors i
membres dels consells d’administració passen d’una re-

tenció del 37% al 35% (en les
societats amb una xifra de
negocis inferior a 100.000
euros la retenció és del 19%),
la retenció dels rendiments
del capital mobiliari (dividends, interessos, etc.) baixa
del 19,50% al 19%, la dels
rendiments del capital immobiliari (lloguers) passa del
19,50% al 19% i la dels
guanys patrimonials també
passa del 19,50% al 19%.
Amb relació a les retencions
de les activitats professionals, no hi ha cap modificació
i per tant continuen sent del
15% en caràcter general, i del
7% en supòsits d’inici d’activitat per l’any que es comença i els dos següents.
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