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competir amb un gegant com
Bic. Finalment l’empresa va
tancar el 1980. No va resistir.

I es va fer el silenci.
Sí, malauradament hi ha
moltes històries com la del
meu avi que s’han perdut.
Eren temps de repressió
franquista i les famílies les si-
lenciaven. Ara estem en pro-
cés de recuperar-les.

a del seu avi. ORIOL DURAN

EL LLIBRE
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Si és un dels afortunats als qui
els tribunals han donat l’ale-
gria d’eliminar-li l’abusiva
clàusula sòl que incrementa-
va injustament els interessos
de la seva hipoteca, ara toca
gratar-se la butxaca. És cert,
el seu banc li haurà de retor-
nar els interessos que va pa-
gar de més per haver-li posat
un interès mínim en el seu
préstec, però Hisenda, és
clar, vol la seva part i, per
tant, haurà de retornar part
de la deducció per habitatge
habitual que es va aplicar en
cadascun dels exercicis. La
idea és senzilla: quan va cal-
cular la seva deducció per
habitatge va incloure, a la ba-

se de deducció, els interessos
que ara han estat anul·lats i,
per tant, no procedeix que
formin part d’aquesta. De
quina manera cal actuar?
Doncs la DGT ha manifestat
el 3-6-2016 que la regularit-
zació de les quantitats inde-
gudament deduïdes es rea-
litzarà a la declaració liqui-
dació d’IRPF de l’exercici de
la sentència, afegint les
quantitats indegudament
deduïdes, més els interessos
de demora. Sembla lògic
pensar que aquesta obligació
només serà en referència als
imports dels exercicis no
prescrits, encara que més
valdria que a ningú no se li
ocorri consultar-ho...

Pensava que
guanyar el plet per
les clàusules sòl li

sortiria gratis?

CONSEQÜÈNCIES DE
LES CLÀUSULES SÒL
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La llei d’IVA diu que estan
subjectes i no exempts d’IVA
els arrendaments de béns,
indústria o negoci, pel que
porta IVA l’arrendament
d’un local de negoci. Per a la
determinació de la base im-
posable de l’IVA a l’arrenda-
ment de l’immoble s’inclou
al concepte de contrapresta-
ció no solament l’import de la
renda, sinó també les quanti-
tats assimilades a la renda,
qualsevol crèdit efectiu i
d’altres accessòries deriva-
des de l’arrendament, també
l’import de l’obra d’adequa-

ció efectuada al local per l’ar-
rendatari, si al contracte
d’arrendament es diu que
quedarà en benefici de l’im-
moble de l’arrendador. A les
operacions amb contrapres-
tació no dinerària, amb pe-
ríode de carència, la base im-
posable és l’import, expres-
sat en diners, que s’hagués
acordat entre les parts. Tret
que s’acrediti el contrari, la
base imposable coincidirà
amb els imports que resultin
d’aplicar les regles d’auto-
consums de béns i serveis
(cost de la prestació dels ser-
veis inclosa l’amortització).
Si l’import de la contrapres-
tació no resultés conegut al
moment de la meritació de
l’impost, el subjecte passiu
l’ha de fixar provisional-
ment.

Una persona ha
signat un contracte
d’arrendament de

local amb una carència de 3
mesos, que compensa les
obres d’adequació. Està
obligada de declarar l’IVA
durant el període de
carència?
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CONSULTORI FISCAL

ORIOL SEGURA-ILLA
SEGURA-ILLA & CLAVERA

Santiago Niño-Becerra, ca-
tedràtic d’estructura econò-
mica de l’IQS i col·laborador
d’aquesta publicació, s’ha
convertit en el gran referent
per a tota una munió de per-
sones que segueixen els seus
llibres, xerrades i les inter-
vencions als mitjans de co-
municació i les xarxes so-
cials. El professor sempre
s’ha mostrat molt pròxim als
seus seguidors i això ha pro-
piciat que s’estableixin dià-
legs, que ara es fan públics a
través del llibre Mails, que
Niño-Becerra ha volgut que
sigui només digital. Aquest
format permet els enllaços a
altres articles del mateix au-
tor o d’altres, que sovint són

el detonant d’una pregunta o
un dubte. Mails és una amena
recopilació dels més interes-
sants. S’hi aborden temes
com l’atur, sortides profes-
sionals, el futur de les pen-
sions o la renda bàsica.
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Pot una marca incrementar
els seus beneficis i a la vegada
ajudar amb el seu producte a
crear un món millor? És
compatible la rendibilitat
econòmica amb la responsa-
bilitat social?

Tant si ets un emprenedor
dels que volen posar en mar-
xa el seu primer negoci o dels
que desitgen desenvolupar
una idea empresarial inno-
vadora, com si ets un dirigent
d’una companyia i ha arribat
el moment d’explorar nous
nínxols de mercat, o si tens
curiositat pels negocis i
l’economia social, no deixis
aquest llibre. Podràs conèi-
xer la diferència entre l’habi-

tual responsabilitat social
empresarial i un nou concep-
te, la responsabilitat social
corporativa i per què és es-
sencial saber el que fan les
empreses amb el diner que
guanyen i com el guanyen.
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Empreses que fan el
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