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L’ECONÒMIC

EINES

Recorte en color

% de ocupación: 25,31

Valor: 2762,24€

Periodicidad: Puntual

Tirada: 20.996

LECTURES

Difusión: 14.191

CONSULTORI FISCAL

Les claus per arribar
al més aviat possible
al client

DESPESES DE LL

UN SERVICIO LEGENDARIO
Ken Blanchard
EMPRESA ACTIVA
13€

Les despeses deduïbles dels
lloguers es divideixen en tres
blocs: per un costat, tenim les
despeses relatives a l’adquisició i conservació de l’immoble. Per fer-ho fàcil, parlarem
dels interessos de la hipoteca i
de reparació o conservació
que s’hagin fet a l’habitatge (i
que no siguin rehabilitacions
o millores). Aquestes despeses són deduïbles fins a l’import dels ingressos per lloguers de l’exercici, quedant la
resta pendent de compensar
en els següents quatre exercicis. Per l’altre, tenim les despeses necessàries per a l’obtenció dels ingressos, entre
les quals trobaríem l’IBI, les
assegurances o les despeses
de comunitat, entre d’altres.

A

ra més que mai és el
moment que totes
les persones que treballen en una organització
aprenguin a cuidar els seus
clients. El procés és realment
senzill i la clau consisteix a
involucrar-se, demostrant
preocupació i interès pels
clients. Ken Blanchard, juntament amb altres dues executives, ens expliquen els
requisits necessaris perquè
una empresa disposi d’un
servei d’atenció impecable i
així ens mostrin quins són els
problemes que sol tenir el
client, els canvis que s’han de

produir i els obstacles als
quals s’enfronta una companyia a l’hora d’implementarlos. Al seu judici, un servei
llegendari consisteix a oferir
en tot moment el servei idoni
que permeti aconseguir la fidelitat dels clients i que, a
més, això es reflecteix en un
avantatge competitiu per a
l’organització. A través de la
història del seu protagonista,
el lector aprendrà a posar en
marxa tots els canvis necessaris per millorar l’atenció al
client i descobrirà com el servei llegendari, o la falta d’ell
pot influir de forma significativa en el futur d’una empresa i com una persona pot
arribar a marcar realment la
diferència. El llibre, de 160

Quines despeses
pots deduir del
cobrament d’un
lloguer a la renda?

planes, és una història entretinguda que ens brinda els
secrets per prestar un servei
d’alta qualitat.
Ken Blanchard és coautor
de més de 60 llibres i ha venut
més de 21.000.000 de còpies,
fins i tot l’icònic El ejecutivo
al minuto.
Katy Cuff i Vicky Halsey són
altes executives de The Ken
Blanchard Companies que
fan moltes conferències.
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Les 20 veritats que
necessita conèixer
per vendre més

DEDUCCIÓ PELS

LO QUE NO TE CUENTAN EN LOS
LIBROS DE VENTAS (3A EDICIÓ)
Mónica Mendoza
ALIENTA EDITORIAL
13,95€

Per poder deduir els fills mitjançant l’aplicació del mínim
per descendents s’han de
complir tots i cadascun dels
següents requisits: que el
descendent sigui menor de 25
anys a 31 de desembre (si el
descendent té una discapacitat igual o superior al 33%, no
hi ha límit d’edat), que convisqui amb el contribuent (en
cas de separació matrimonial
s’aplicarà el mínim per descendents qui tingui la guarda

S

i estàs cansat dels manuals
de
vendes,
aquest és el teu llibre.
Hi ha moltes coses que els
manuals no t’expliquen i necessites saber urgentment
per endinsar-te en la jungla
comercial i, per atraure
l’atenció dels teus potencials

crets fruit tant de la seva experiència com a comercial de
carrer com de l’estudi de la
psicologia del comprador. I
els posa a la teva disposició
perquè els apliquis al teu producte o servei com més aviat
millor.
La forma de mirar, el que fas
sentir als altres en una visita
comercial o la capacitat de
convèncer i generar autoritat
en els dos primers minuts
d’interacció són alguns dels
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tècniques existents, si vens
un producte que no és dels
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