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Un llibre per a aquells que
tot el món.

Recorte en color

% de ocupación: 21,56

Valor: 2353,31€

d’alguns casos de pimes que
venen màquines per fer xurros a llocs tan remots com
Malàisia o que facturen fins a
un 90% dels seus ingressos
en comerç electrònic.

Periodicidad: Puntual

Tirada: 20.996

MÀRIUS MARTÍ
RESPONSABLE DE PR
DE PIMEC

Difusión: 14.191

INSPECCIÓ SORPRE

Frenar els mals
hàbits i prendre
decisions urgents
Sovint les nostres millors intencions i tot el nostre esforç i
bons propòsits són sabotejats
per petits i mals hàbits, per
petites reaccions que l’únic
que aconsegueixen és frenarnos en el nostre camí cap a
obtenir el que desitgem.
El vertiginós món en què
ens movem no ajuda a millorar el problema amb les contínues pressions sobre les
nostres activitats que causen
que entrem en cercles viciosos que frenen la nostra productivitat.
4 segundos, de 254 pàgines,
és la resposta que Peter Breg-

menys conflict

CONSULTORI FISCAL

LECTURES

4 SEGUNDOS
Peter Bregman
EMPRESA ACTIVA
15 €

població millorés. El concepte
empresa saludable és un concepte global, dirigit a aquelles
actuacions que l’empresa pot
fer per tal que els seus treballadors optin per millorar els seus

man brinda a aquest problema. Amb només una pausa de
quatre segons podem evitar
reaccionar malament davant
de les circumstàncies que
se’ns presenten.
Amb anècdotes de tots tipus, Bregman mostra com la
nostra tendència natural a
reaccionar de determinada
manera ens pot jugar males
passades i com algunes estratègies contraintuïtives poden ajudar-nos a viure millor
i ser més productius.
Seth Godin, autor d’El
marketing del permiso, explica sobre 4 segundos:
“Aquest llibre no té preu, es
un llibre que pot canviar la
teva carrera, el teu matrimoni, la teva vida. Espero que
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I si l’Agència
Tributària es
presenta per
sorpresa a la seva empresa?

tots el puguin llegir.”
Heidi Grant, directora associada del Centre de Ciència
de la Motivació de la Columbia Business School, en diu:
“Com sempre, les idees de
Peter Bregman són sorprenents, totalment pràctiques i
tenen la capacitat de canviar
vides. Les seves estratègies
poden ser utilitzades cada dia
i li prendran molt poc temps.
Cal llegir-lo.”

En ocasions, l’administració
utilitza mètodes coactius.
S’han donat casos d’inici
d’actuacions
inspectores
sense previ avís, amb la presència de funcionaris, personal informàtic i, fins i tot,
agents de la Guàrdia Civil.
No obstant això, la Llei Tributària disposa que “quan sigui necessari entrar al domicili constitucionalment protegit d’un obligat tributari,
s’ha d’obtenir el consentiment d’aquell o l’oportuna
autorització judicial”.
Amb ànim preventiu, a
continuació s’exposen alguns consells que ajudaran a
respondre adequadament a
aquestes actuacions:
-Requereixi als funcionaris

que acreditin
nalitat i pertin
-Contacti am
sor fiscal, que
intentarà obte
ment
-Asseguri’s
dels seus drets
-Llevat que
manament j
l’accés de la in
int la inviolabi
cili prevista a
És important m
mament aque
l’entrada al do
si es produeix
tuaris, es po
que aquest e
mitjançant el
espontani i un
locals, recond
tuació és molt

DANIEL GIMÉNEZ
SOCI DIRECTOR D’AL
TRIBUTARIS I AUDITO

