NOVETATS en la Reforma fiscal que entrarà en vigor el proper 1 de gener de 2015
En matèria de tipus impositius i tipus de retenció IRPF
ACTIVITATS PROFESSIONALS – caràcter general
ACTIVITATS AGRÍCOLES, RAMADERES I FORESTALS
ACTIVITATS D’ENGREIX PORCÍ I AVICULTURA
ACTIVITATS EMPRESARIALS A MÒDULS
CAPITAL MOBILIARI – interessos
ARRENDAMENTS urbans

19%
2%
1%
1%
20%
20%

Les SCP amb objecte mercantil, passaran a ser contribuents de l’IMPOST DE SOCIETATS i deixaran de
tributar per IRPF a partir de l’1 de gener del 2016.

Modificació de tipus impositius IVA

Equips mèdics, aparells, productes sanitaris i altres instruments d’us mèdic
Substàncies medicinals i productes per fabricar medicaments per ús humà
Substàncies medicinals i aparells per ús animal
Flors i plantes vives de tipus ornamental

2015
21%
21%
21%
10%

anterior
10%
4%
10%
21%

Quedaran exempts d’IVA, els servies d’atenció als nens dins els centres educatius, tan en el servei de
menjador escolar com en el servei de guarderia fora de l’horari escolar, amb independència que es
realitzin amb mitjans propis.
S’amplien els supòsits d’aplicació de la Regla d’Inversió del subjecte passiu:



Venda de plata, platí en pols o semielaborat.
Venda de Telèfons mòbils, consoles, ordenadors portàtils i tabletes digitals, quan el destinatari
sigui un empresari revenedor o que l’import de l’operació superi els 10.000 euros (Iva inclòs).

A partir de l’1 de gener del 2016, es redueixen els límits que permeten optar per el règim de MÒDULS




En caràcter general queden fora d’aquet règim, si el volum d’ingressos supera els 150.000
euros l’any anterior (abans 450.000).
Per les activitats agrícoles, ramaderes i forestals el límit passa a 250.000 euros (abans 300.000).
Quedaran fora quan el volum de compres i despeses superi els 150.000 euros (abans 300.000).

Règim especial d’agricultura, ramaderia i pesca.
A partir de l’1 de gener del 2016 quedaran exclosos de l’aplicació d’aquest règim, quan el volum de les
adquisicions superi els 150.000 euros l’any anterior (abans 300.000).

Impost de Societats
Totes les entitats i Associacions hauran de presentar, per l’exercici del 2015 la declaració de l’Impost de
Societats, encara que estiguin inactives, i en conseqüència han de portar obligatòriament la
comptabilitat ajustada al Codi de Comerç. En l’Impost de Societats s’haurà de declarar i identificar els
imports ingressats tant per les activitats exemptes com no exemptes i les despeses, que hauran d’estar
totalment justificades.

