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Fecha: domingo, 10 de julio de 2016
Niño-Becerra ha volgut que
Página: 53
sigui només digital. Aquest
Nº documentos: 1

recopilació dels més interessants. S’hi aborden temes
com l’atur, sortides professionals, el futur de les pensions o la renda bàsica.
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Mails és una amena
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llibre Mails,
que
format permet els enllaços a
altres articles del mateix autor o d’altres, que sovint són
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% de ocupación: 14,92

Valor: 1954,29€

Periodicidad: Puntual

LECTURES

Tirada: 20.996

valdria que a ningú no se li
ocorri consultar-ho...
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CONSULTORI FISCAL

Empreses que fan el
bé amb el seu treball
RESPONSABILIDAD SOCIAL
CORPORATIVA COMPETITIVA
Cristian Rovira
EMPRESA ACTIVA
14 €

Pot una marca incrementar
els seus beneficis i a la vegada
ajudar amb el seu producte a
crear un món millor? És
compatible la rendibilitat
econòmica amb la responsabilitat social?
Tant si ets un emprenedor
dels que volen posar en marxa el seu primer negoci o dels
que desitgen desenvolupar
una idea empresarial innovadora, com si ets un dirigent
d’una companyia i ha arribat
el moment d’explorar nous
nínxols de mercat, o si tens
curiositat pels negocis i
l’economia social, no deixis
aquest llibre. Podràs conèixer la diferència entre l’habi-

tant, haurà de retornar part
de la deducció per habitatge
habitual que es va aplicar en
cadascun dels exercicis. La
idea és senzilla: quan va calcular la seva deducció per
habitatge va incloure, a la ba-

tual responsabilitat social
empresarial i un nou concepte, la responsabilitat social
corporativa i per què és essencial saber el que fan les
empreses amb el diner que
guanyen i com el guanyen.

IVA, LLOGUER LOCAL
Una persona ha
signat un contracte
d’arrendament de
local amb una carència de 3
mesos, que compensa les
obres d’adequació. Està
obligada de declarar l’IVA
durant el període de
carència?
La llei d’IVA diu que estan
subjectes i no exempts d’IVA
els arrendaments de béns,
indústria o negoci, pel que
porta IVA l’arrendament
d’un local de negoci. Per a la
determinació de la base imposable de l’IVA a l’arrendament de l’immoble s’inclou
al concepte de contraprestació no solament l’import de la
renda, sinó també les quantitats assimilades a la renda,
qualsevol crèdit efectiu i
d’altres accessòries derivades de l’arrendament, també
l’import de l’obra d’adequa-

ció efectuada al local per l’arrendatari, si al contracte
d’arrendament es diu que
quedarà en benefici de l’immoble de l’arrendador. A les
operacions amb contraprestació no dinerària, amb període de carència, la base imposable és l’import, expressat en diners, que s’hagués
acordat entre les parts. Tret
que s’acrediti el contrari, la
base imposable coincidirà
amb els imports que resultin
d’aplicar les regles d’autoconsums de béns i serveis
(cost de la prestació dels serveis inclosa l’amortització).
Si l’import de la contraprestació no resultés conegut al
moment de la meritació de
l’impost, el subjecte passiu
l’ha de fixar provisionalment.
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