
 

Aquest butlletí ha estat elaborat pel nostre equip de professionals, amb la coordinació d'Araceli Artisó i el suport 
periodístic de Maite Baratech 
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BNFIX PICH tax · legal · audit, bufet professional especialitzat en impostos, 

assessorament laboral i legal, i en auditoria. Com a despatxos independents,  

som socis fundadors de la xarxa BNFIX Consultores i BNFIX Auditors, amb despatxos,  

a més del de Barcelona, a Almeria, Avilés, Gijón, Madrid, Murcia, Oviedo i Vitòria.  

A nivell internacional, som membres independents de DFK International, una de les deu 

associacions més importants d'auditors de comptes i assessors d'empreses i negocis 

del món i que compta amb 214 bufets, 412 oficines en 92 països. 

 

Tota la informació continguda en aquesta Newsletter, així com la d'edicions anteriors, 

la pot trobar a l'apartat "Àrea de Comunicació" en www.pich.bnfix.com 
 

Maria José Moragas. Tel. + 34 93.301.20.22  mail: assessors@pich.bnfix.com 

Barcelona: C/. Fontanella, núm. 21, 2a planta · 08010 

Segueix-nos també a   

http://www.pich.bnfix.com/
https://www.linkedin.com/company/pich-abogados-y-economistas/
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/ DESTAQUEM  
 

 

1. Coneix les 75 recomanacions del REAF per tal de planificar la 

Renda 2018 abans d’acabar l’any  
 

A pocs dies del tancament de l’exercici fiscal 2018 per a l’Impost 

sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF), que s’ha de 

presentar a la primavera del 2019, els contribuents encara estan 

a temps de fer els últims retocs a la seva planificació. Per aquest 

motiu, els fiscalistes del Consejo General de Economistes (REAF) 

varen aprofitar les seves recents Jornades Tributàries per a donar 75 

Recomanacions, entre les quals hi figuren els mecanismes habituals 

a finals d’any: amortitzar préstecs si es pot aplicar la deducció per 

adquisició d’habitatge, aportar a sistemes de previsió social per a 

reduir la seva base fins a 8.000 euros i compensar pèrdues i guanys de transmissions. A 

més a més, empresaris i professionals que treballen a casa poden aquest any, per primer 

cop, deduir amb certa seguretat les despeses de subministraments (aigua, electricitat, 

gas, telefonia o internet); podran aplicar-se un 30 per cent sobre la part de la despesa 

que correspongui als metres quadrats que proporcionalment dediquen a l’activitat. 

 

Pot consultar la totalitat de les recomanacions clicant AQUÍ 

Joaquim Coma • joaquim.coma@pich.bnfix.com 

 

2. Tancament fiscal de l’Impost sobre Societats 2018 
 

També l’exercici de l’Impost de Societats (IS) arriba al 

final per a la major part d’empreses. Ha estat un 

exercici, com el darrer, d’escassa publicació de 

normativa tributària, sobretot si es compara amb els 

darrers anys. Els canvis més notables hi són a la Llei de 

Pressupostos Generals de l’Estat per al 2018, publicada el 

4 de juliol al BOE, que torna a modificar la reducció de les 

rendes procedents de determinats actius intangibles, 

l’anomenat Patent box, i afegeix un nou règim transitori per a aquest incentiu. Una altra 

novetat, comentada en darrers butlletins, és la relativa a l’impost sobre Actes Jurídics 

Documentats (IAJD). 

 

  

https://www.economistas.es/Contenido/REAF/JornadasTributarias/2018/Planificacion%20de%20la%20renta%202018.%2075%20recomendaciones.pdf
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El Butlletí Fiscal Personalitzable (Bofiper) del Consejo de Economistas aborda novetats 

2018 i alguns criteris interpretatius, tant de l’Administració com dels diferents tribunals 

de justícia, que convé tenir en comptes i que poden consultar clicant aquest ENLLAÇ 

 

Com sempre, els nostres professionals estan a la seva disposició per tal d’aclarir tots 

aquells dubtes que puguin tenir al respecte. 

 

Àngel Oró • angel.oro@pich.bnfix.com 

 

3. Pensió de jubilació i treball, compatible en el règim d’autònoms  

Una recent sentència d’un jutjat d’Oviedo 

declarava el dret d’un treballador autònom 

societari a la jubilació activa, és a dir, a 

compatibilitzar el 100 per cent de la pensió de 

jubilació amb l’activitat de treballador autònom 

societari. 

Davant aquest pronunciament judicial, recordem 

que la Seguretat Social ha adoptat en els darrers temps diferents criteris alhora 

d’interpretar els requisits per tal d’accedir simultàniament a la prestació per jubilació i 

a l’exercici de qualsevol activitat, ja sigui per compte aliè o propi. Per tot això, i per 

aclarir dubtes, hem preparat una circular en la qual recordem les condicions que han 

de complir-se per tal d’accedir a aquesta modalitat i abordem alguns detalls sobre 

l’anomenada sentència i la possible línia que pot obrir. 

Poder llegir-la clicant el següent ENLLAÇ 

Jordi Altafaja • jordi.altafaja@pich.bnfix.com 

 

 

4. Ja pot sol·licitar-se la devolució de l’IRPF tributat per prestacions 

per maternitat 
 

L’Agència Tributària ha habilitat a la seva pàgina 

web una àrea amb la informació sobre la devolució 

de l’IRPF tributat en concepte de prestacions per 

maternitat i paternitat percebudes de la Seguretat 

Social. 

 

Les devolucions de 2014 i 2015 es poden tramitar 

mitjançant d’un formulari específic en el qual s’ha 

d’indicar quin any, o anys, es reclama la devolució i el número de compte bancari pel seu 

abonament. El mes de gener estarà disponible el formulari per a les devolucions del 2016 

https://www.economistas.es/Contenido/REAF/Bofiper/Diciembre2018/IS.pdf
http://pich.bnfix.com/wp-content/uploads/2018/12/Compatibilidad-autonomos-entre-pensi%C3%B3n-y-seguir-con-actividad.pdf


  

 

 

Newsletter 128, desembre 2018 

 

T +34 933 012 022 

Fontanella 21, 2n 4a. 08010 Barcelona 

pich.bnfix.com 

i 2017. El formulari es pot presentar també en paper, malgrat convé fer-lo a través de la 

seu electrònica de l’AEAT. Els qui ja haguessin sol·licitat la devolució amb anterioritat, 

hauran d’esperar que resolgui l’òrgan corresponent. 

 

Pot accedir a informació més detallada i al formulari habilitat per a sol·licitar la devolució 

clicant el següent ENLLAÇ 

 

Alba Pich • alba.pich@pich.bnfix.com  

 

5. Absorció i compensació de salaris: aclarim conceptes 
 

Una sentència de setembre de l’Audiència Nacional 

abordava el concepte de l’absorció i compensació de 

salaris i els seus efectes directes sobre els augments de 

salari que puguin pactar-se anualment en els convenis 

col·lectius, o davant el possible increment del 23 per 

cent del Salari Mínim Interprofessional (SMI) per a l’any 

2019. 

 

Per aquest motiu, des de BNFIX PICH hem redactat una circular amb la qual intentem 

abocar una mica de llum sobre el mecanisme d’absorció i compensació de salaris, una 

figura regulada a l’article 26.5 de l’Estatut dels Treballadors. La circular exposa les 

característiques d’aquesta fórmula, els supòsits en els quals es pot aplicar, els dubtes 

que planteja i alguna sentència aclaridora. Poden accedir-hi clicant AQUÍ 

 

Jordi Carbonell • jordi.carbonell@pich.bnfix.com  

 

  

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/_Campanas_/Prestacion_maternidad/Prestacion_maternidad.shtml
http://pich.bnfix.com/wp-content/uploads/2018/12/Absorci%C3%B3n-y-Compensaci%C3%B3n-de-Salarios.pdf
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PUBLICACIONS  

 

6. Tancament comptable i fiscal 2018 
 

El professor de la universitat de València Gregorio Labatut ha 

preparat, per encàrrec del Consejo General de Economistas, un 

complet Tancament Comptable i Fiscal de 2018, d’una centena  

de pàgines, en el que s’hi plasma tot allò que s’ha de tenir en 

compte per a dur a terme un correcte tancament comptable. 

 

D’estar interessat en el mateix, no dubtin en posar-se en 

contacte amb nosaltres. 

Ester Brullet • ester.brullet@bnfix.pich.com 
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/ OFICINA 
 

BARCELONA 
BNFIX PICH ADVOCATS-ECONOMISTES tax·legal·audit 

BNFIX PICH AUDITORS 

C/ Fontanella, 21. 2a planta / 08010 – Barcelona / Tel: 93 301 20 22  

 

/ D’ALTRES OFICINES 
 

ALMERIA 
AUDITORIA / CONSULTORIA 

C/ Rafael Alberti, 1 –Entlo /  04004 - Almeria /  Tel: 950 264 344  

ASTURIES 
AUDITORIA 

C/ Pelayo, 7-3º C. / 33003 Oviedo. /  Tel: 985 220 538  

CONSULTORIA 

C/ José Manuel Pedregal 14, 1º /  33400 – Avilés /  Tel: 985 56 71 40   

C/ Álvarez Garaya, 12, 19 dcha.  /  33206 Gijón / Tel: 985 17 61 57  

MADRID 
AUDITORIA  

C/ Martín de los Heros 59 Bis 1º Oficinas /  28008 – Madrid /  Tel: 91 541 80 36  

CONSULTORIA 

C/ Tutor 43, 1ºA. /  28008 – Madrid /  Tel: 91 542 20 46  

MURCIA 
AUDITORIA  

Paseo Almirante Fajardo de Guevara, 7 /  30007 -  Murcia /  Tel: 968 245 753  
CONSULTORIA 

C/ Alonso de Ojeda, 4. /  30007 - Murcia /  Tel: 968 24 04 04  

VITORIA 
AUDITORIA  

C/ Arca, 2-4º. /  01005, Vitoria-Gasteiz. /  Tel: 945 154 420  
 
 


