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Novetats tributàries (IRPF):
Segons el Reial Decret Llei 9/2015 de mesures urgents per reduir la càrrega
tributària suportada pels contribuents de l'IRPF, les novetats tributàries
fan referència a la rebaixa de les retencions i una variació del tipus de
retenció fixos segons quins tipus retribucions.
La següent taula us mostra els nous tipus fixos de retenció:
Tipus de rendiment
Arrendament de locals de negoci

% de retenció
19,50%

Arrendament de béns mobles i negocis

19,50%

Rendiments de capital mobiliari (interessos de comptes bancaris, dividends,
etc.)

19,50%

Retribucions d’administradors i membres del Consell d’Administració
(general)

37%

Retribucions d’administradors i membres del Consell d’Administració
(societats en xifra de negoci < 100.000€)

19,50%

Retribucions d’activitats professionals (general)
Retribucions d’activitats professionals (any en que s’inicia l’activitat i els
dos següents)
Retribucions per cursos, conferències, seminaris, etc.

15%
7%

15%

Línia d’ajuts en forma de garantia Línia Emprèn 2015.
Us informem de la línia d’ajuts en forma de garantia Línia Emprèn 2015
publicada a l’Ordre EMO/229/2015.
Segons les bases reguladores de la convocatòria EMO/229/2015, es destinen
ajuts de garanties per al finançament següent:



Projectes d’inversió promoguts per persones emprenedores
Projectes d’inversió i/o de circulant d’autònoms, micro, petites i
mitjanes empreses, per afavorir la millora de la competitivitat de les
empreses catalanes.

El finançament de projectes s’articula a través de préstec o lísing i l’ajut de
l’ICF per compte del Departament d’Empresa i Ocupació, en forma de
garantia és l’assumpció de risc del 70% de l’operació.
La nova línia Emprèn 2015 ofereix unes condicions econòmiques més
preferents en interès i també inclou la possibilitat de refinançament
d’operacions formalitzades d’acord amb les condicions de l’ICF . En concret
la nova línia ofereix:






Interès: l’euríbor a 6 mesos, més un diferencial de fins a un màxim de
3,95 punts.
Import del préstec serà com a mínim de 10.000,00 euros i com a
màxim de 100.000,00 euros per beneficiari.
Termini d’amortització: 5 anys.
Carència: 1 any, inclòs en el termini.
Comissió d’amortització anticipada de fins l’1%.

El termini de presentació de sol·licituds és fins el 26 de febrer de 2016 o fins
exhaurir el pressupost. Per més informació cliqueu el següent enllaç: tràmits
per fer la sol·licitud

