Apunt laboral. Teresa Llusà
BONIFICACIÓ
PER
LA
CONTRACTACIÓ
LABORAL DE PERSONES DESOCUPADES DE
LLARGA DURACIÓ
A partir del dia 1 d’abril les empreses que contractin a un
treballador/a amb contracte indefinit, a persones
desocupades i inscrites en l’oficina d’ocupació al
menys dotze mesos en els divuit mesos anteriors a
la contractació,
es tindrà dret a una bonificació
mensual de la quota empresarial a la Seguretat Social:
- Homes de 108,33 euros al mes (1.300 euros/ any) durant tres anys.
- Dones serà de 125 euros al mes un total de 1.500 euros any durant tres anys.
Els requisits específics que ha de complir l’empresa per l’aplicació de la bonificació
serà, la de mantenir el treballador al menys tres anys en el lloc de treball al mateix
temps que el de mantenir el nivell d’ocupació al menys durant dos anys.
En cas d’incompliments en el punt del manteniment d’ocupació, s’hauria de retornar
l’import de l’incentiu, llevat que l’incompliment es produeix per les següents causes,
acomiadament per causes objectives o per acomiadament disciplinari quan un o altre
sigui declarat o reconegut como a procedent, per extincions causes per dimissió, mort,
jubilacions o incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa dels treballadors,
fi de contractes temporal o cessament en el període de prova.
Els requisits generals són estar al corrent de pagament Tributaries i de la Seguretat
Social, no contractar familiars i la no contractació d’una persona treballadora que
hages treballat en l’empresa amb un contracte indefinits en els últims vint-i-quatre
mesos o amb un contracte temporal en els últims sis mesos.

Apunt jurídic. Elisabet Farra
UN WHATSAPP VAL PER INTERROMPRE LA
PRESCRIPCIÓ D'UN DEUTE
Un missatge per WhatsApp pot servir com a prova
per acreditar la interrupció de la prescripció en una
reclamació d'un deute. No obstant això, aquesta
premissa no s'aplica de forma indiscriminada, sinó
que aquest missatge ha de suposar un "acte
inequívoc de reclamació extrajudicial". És a dir, seria
possible utilitzar-lo només si el missatge expressa de
manera clara i nítida la petició de pagament o, si escau, el reconeixement del
que es deu.
L'Audiència Provincial de Barcelona resol així la demanda que va interposar el
creditor per dues factures impagades pels treballs que va fer en un local
explotat pel demandat.
La Sala recorda que es podria acceptar un whatsapp per a interrompre la
prescripció del deute si existís un missatge amb potencialitat per interrompre el
termini de prescripció i el missatge expresses de forma clara i nítida la petició
de pagament.

Apunt fiscal. Joan Viaña
DECLARACIÓ
DE
LA
RENDA:
L’OBLIGACIÓ DE DECLARAR?

¿QUI

TÉ

On s’ estableix qui té l’obligació de presentar la declaració de
la renda?
La normativa (art. 96 de la Llei 35/2006 de l’ IPRF , art. 61
del Reglament i diverses disposicions transitòries) fa una
delimitació negativa en aquest aspecte, de manera que està
obligat tot resident en territori espanyol, a menys que no
arribi als límits marcats.
Tot i així, aquests límits cal entendre’ls bé perquè sembla que, sovint, només s’ informa
en relació a les exclusions de les rendes del treball, i n’ hi ha d’ altres.
En efecte, no estan obligats aquells contribuents que percebin rendes del treball que
no arribin a 22.000 euros amb caràcter general o bé, 12.643 euros (a menys que el
contribuent hagi mort amb anterioritat al dia 5 de juliol de 2018) quan procedint les
quanties de més d’ un pagador la suma de les quantitats percebudes pel segon i
restants pagadors, per ordre de quantia no superi en conjunt la suma de 1.500 euros
anuals.
Tampoc estan obligats els perceptors de rendiments de capital mobiliari (interessos
bancaris, dividends, etc.) o guanys patrimonials (transmissió de fons d’ inversió,
accions, immobles, premis, etc.) , sempre que uns i altres hagin estat sotmesos a
retenció i la seva quantia global no arribi a 1.600 euros.
Tampoc qui l’ import de les seves rendes imputades provinguin de tenir immobles buits
a disposició, així com rendiments íntegres de capital mobiliari no subjectes a retenció
com poden ser lletres del tresor, subvencions per l’ adquisició d’ habitatge de
protecció oficial o de preu taxat i demés guanys patrimonials derivats d’ ajuts públics,
amb el límit conjunt de 1.000 euros anuals.
I finalment, tampoc han de declarar els que havent rebut exclusivament rendiments
íntegres del treball, del capital mobiliari o immobiliari o d’ activitats econòmiques, així
com guanys patrimonials, sotmesos o no a retenció, fins un import conjunt de 1.000
euros anuals i pèrdues patrimonials que no arribin a 500 euros.
No confonem també, el fet de que una cosa és l’obligació de declarar i l’ altra pagar
impostos per l’ IRPF. Pensem, per exemple, en aquells que no arriben a guanyar
22.000 euros bruts però suporten una retenció, per tant, paguen impostos. El que sí
que pot fer-se, és calcular si fent la declaració li surt a retornar o no: en cas afirmatiu
pot presentar-la per recuperar l’ excés de retencions i en cas contrari no ha de pagar la
resta.
A més, cal tenir en compte que en cas de declaracions conjuntes tots els límits s’
acumulen a excepció dels de les rendes del treball.

