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Aquest model de la nostra col·lecció 

particular data de 1935. Otto Meuter va ser 

l'inventor de la calculadora PRODUX. 

Després de la II Guerra Mundial, la seva 

companyia es va separar i la producció de 

PRODUX va continuar a Alemanya Occ.. 

Només pot sumar o restar. Els números 

s'ingressen amb els controls lliscants 

verticals (un configurat per a números 

positius i un altre per a números negatius) 

utilitzant l’stylus que ho acompanya. El 

resultat apareix en les finestres circulars en 

el mitjà. 
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/ AQUEST MES DESTAQUEM  
 

 

IAE: Conceptes bàsics 

 

 

L'Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE) és un tribut de caràcter municipal que han 

de pagar totes aquelles persones físiques o jurídiques la xifra de negoci de les quals 

superi el milió d'euros. A partir d'aquí: com funciona? té exempcions? quin model de 

declaració ha de presentar-se? què ocorre quan la xifra de negoci baixa del milió 

d'euros? Aquestes i moltes altres qüestions, objecte de consulta habitual, s'intenten 

resoldre en una circular preparada pel nostre departament fiscal, que atendrà totes 

aquelles preguntes que la lectura del text els pugui suscitar. 

 

Alba Pich • alba.pich@pich.bnfix.com 

 

 

 

  

http://pich.bnfix.com/
https://twitter.com/?lang=es
https://www.dfk.com/
https://es.linkedin.com/company/pich-abogados-y-economistas
https://pich.bnfix.com/iae-unos-conceptos-basicos/


 

 

Fontanella 21, 2a planta · 08010 Barcelona · T +34 933 012 022 · pich.bnfix.com ·         · twitter   

 

Els premis de la Loteria tributen a Hisenda? 

 

 

 

S’acosta un dels moments més tradicionals les festes nadalenques, per a molts el tret 

de sortida; parlem del sorteig de la Loteria Nacional. Si ja heu comprat o intercanviat 

els seus dècims o participacions, és bo recordar que els premis de fins a 20.000 euros 

estan lliures d'impostos, segons els nous límits fixats per la Llei de pressupostos 

generals de l'Estat (PGE) del 2018. La norma és aplicable també a les loteries de les 

comunitats autònomes (com la Grossa a Catalunya), així com als sortejos de la Creu 

Roja i als jocs de l'ONCE. 

 

Així, l'any passat estaven exempts els premis de la Loteria de Nadal de fins a 10.000 

euros. I l'any que el límit se situarà en els 40.000 euros, que ja s'aplicaran a la Loteria 

del Nen de el 6 de gener. 

 

Trobareu més informació fent clic en aquest ENLLAÇ 

 

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

 

 
 

 
Aquest butlletí ha estat elaborat pel nostre equip de professionals, amb la coordinació d'Araceli Artisó, el disseny 
de Sílvia Cuenca i el suport periodístic de Maite Baratech.  
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/ OFICINA 

 

/ BARCELONA  
(Soci independent i fundador de BNFIX CONSULTORES i de BNFIX AUDITORS)  

 

 BNFIX PICH ADVOCATS-ECONOMISTES tax·legal·audit 

 BNFIX PICH AUDITORES 

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

 · Tel: 93 301 20 22  

 · assessors@pich.bnfix.com 

 · www.pich.bnfix.com 

 ·  

 · twitter 

  

 

/ ALTRES OFICINES BNFIX 
 

/ ALMERIA 

 

/ ASTURIES 

 

/ MADRID 

 

/ MÀLAGA 

 

/ MURCIA 

 

/ VITORIA 
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