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Com dissenyar una
bona carrera laboral

depèn molt de l’esforç de les
ganes i del focus que li posin a
aquest objectiu.
I valentia?
Sí, moltíssima. Però penso
que dins les limitacions que
ens imposa la vida sempre hi
ha marge per fer progressos.
Fins i tot dins la mateixa empresa, que a vegades ningú no
es pensa.

EL LLIBRE

REINVENTA TU CARRERA...
Maite Piera
ALIENTA 14,95 €

L’IRPF I LA TRIBUTACIÓ
PER CLÀUSULES TERRA

SIN MIEDO NI EXCUSAS
Larry Smith
EMPRESA ACTIVA
17,50 €

Com hem de
tributar a IRPF per
la devolució de la
clàusula terra?

Larry Smith presenta un entretenidor i qüestionador llibre, de 320 pàgines, sobre el
treball, la carrera i la satisfacció laboral. Cada any milions
de guardonats universitaris
surten al mercat laboral sense una idea d’allò que volen
aconseguir. L’autor destaca
que només uns pocs afortunats tenen absolutament clar
què és el que volen fer de la
seva vida. La resta de mortals
ha de deixar de banda les seves pors i les seves excuses i
fer-se les preguntes importants i difícils que els permetran tenir una gran carrera
professional
satisfactòria
durant tota la vida. Sin miedo
ni excusas tracta sobre el ta-

En principi, la devolució de
les quantitats prèviament satisfetes derivades de les clàusules de limitació de tipus
d’interès del préstec, ja sigui
en efectiu o en compensació, i
els interessos indemnitzatoris no s’han d’integrar a la base imposable d’IRPF. Però cal
concretar que, respecte de les
quantitats que retorna el banc
(capital+interessos) dels exercicis no prescrits en la data
de la devolució i que es van
deduir per inversió en habitatge habitual o de deduccions establertes per la comunitat autònoma, caldrà regularitzar-ho tot a l’exercici de
la devolució, s’ha de sumar a

lent: com trobar-lo, alimentar-lo i utilitzar-lo. Parla de
professions i treballs, de xarxes de contacte i entrevistes,
d’innovació i discursos. Però
la passió pel talent és una de
les claus.

la quota líquida estatal i autonòmica, exclusivament les
quantitats que ara retornen,
per la qual cosa resulten indegudament deduïdes en els exercicis no prescrits, sense incloure els interessos de demora. No cal regularització si les
quantitats es destinen a minorar el principal del préstec. Ara
bé, les quantitats retornades i
deduïdes com a despesa en cas
dels rendiments d’activitats
econòmiques o de capital immobiliari, cal realitzar autoliquidació
complementària
corresponent als exercicis no
prescrits, sense sanció, ni interessos de demora, ni recàrrec, abans de la finalització del
següent termini de presentació de la declaració d’IRPF.

ORIOL SEGURA-ILLA SERRA
SEGURA-ILLA & CLAVERA
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L DURAN

61

Un nou contracte
social per al progrés

LES OPERACIONS DITES
VINCULADES

EL FINAL DEL DESCONCIERTO
Antón Costas
EDICIONES PENÍNSULA
17,90€

Quina és la nova
obligació per les
operacions
vinculades?

Professor de política econòmica de la UB i articulista habitual, Antón Costas reflexiona en aquesta ocasió sobre
el moment econòmic i polític
de l’estat. L’economista pensa que Espanya està sortint de
la crisi sense haver fet els
deures i les conseqüències
van des d’un augment de la
desigualtat a un conflicte
institucional, per això reclama un nou pacte social per
obrir una etapa de progrés.
Costas detalla els cinc reptes que caldria abordar: promoure l’estabilitat macroeconòmica per posar fi al problema de l’atur, defensar el
valor social de la competència, incentivar el creixement

Cada maig, les societats amb
operacions vinculades hauran de presentar una nova
declaració: el Model 232. Excepcionalment, al 2017, es
presentarà durant el mes de
novembre. La informació a
incloure és semblant a la que
es posava a l’Impost de Societats: 1) Operacions realitzades amb la mateixa persona
vinculada, sempre que siguin
del mateix tipus, s’utilitzi el
mateix mètode de valoració i
superin l’import conjunt de
100 mil €. 2) Operacions realitzades amb la mateixa persona vinculada, si l’import de
la contraprestació del conjunt d’operacions supera els

inclusiu, reduir la desigualtat
i la pobresa i millorar el funcionament de la democràcia i
“renovar el contracte polític
de sobirania compartida que
representa l’estat de les autonomies”.

250 mil €. 3) Per operacions
amb reducció per intangibles
i amb paradisos fiscals, es
manté el contingut previst a
l’Impost de Societats del
2015. S’hi afegeixen dues noves obligacions: a) Per evitar
el fraccionament d’operacions vinculades encara que
no se superin els imports
conjunts esmentats, hi ha
l’obligació d’informar sobre
les operacions de la mateixa
natura i mètode utilitzat,
quan l’import del conjunt
d’aqeustes superi el 50% de
la xifra de negocis. b) Obligació d’informar sobre operacions específiques, sempre
que l’import conjunt de cada
tipus d’operació superi els
100 mil €.
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