
sobrepassa aquest límit es pot 

demanar la devolució de l'ex-

cés al 2017. També existeix la 

possibilitat de compatibilitzar 

el treball autònom amb l'atur en 

un màxim de 9 mesos (abans 

només per menors de 30 anys), 

en queden exclosos aquells 

professionals que el seu últim 

treball fou per compte propi i 

aquells que ja van recórrer a 

aquesta opció o a la capitalit-

zació de l'atur en els dos últims 

anys. Els majors de 30 anys ara 

poden capitalitzar el 100% de la 

prestació d'atur, abans només 

era possible capitalitzar el 60%. 

Si es suspèn el cobrament de la 

prestació per atur per donar-se 

d'alta com autònom, es manté 

el dret a la prestació durant cinc 

anys (abans eren 2 anys), caldrà 

acreditar que la baixa d'autò-

nom té el seu origen en motius 

econòmics, tècnics, productius 

o organitzatius per reprendre la 

prestació els dos primers anys.

Pel que fa a l'IRPF, des de juliol 

del 2015, la retenció és del 15% 

per tots els professionals i del 

7% pels tres primers exercicis 

d’activitat. Es consolida la rebai-

xa fiscal en aquest impost que 

es va avançar al mes de juliol de 

2015, essent d'aplicació ja per a 

tot l'exercici 2016. A compte de 

l'impost s'hauran de fer quatre 

pagaments, els mesos d'abril, 

juliol, octubre i gener. Ingressant 

a l'Agència Tributària del 20% 

al 2%, del rendiment acumulat 

obtingut, en funció del tipus de 

règim d'IRPF al que estem aco-

Els autònoms, s'han vist afec-

tats per la reforma fiscal i per 

les diferents novetats que van 

entrar en vigor a finals de 2015 

i principis de 2016. Com cada 

any, la seguretat social actua-

litza les bases de cotització del 

Règim Especial de Treballadors 

Autònoms (RETA) i per tant la 

quota que abonen mensual-

ment. Per 2016 la base mínima, 

a la que estan acollits més del 

80% dels autònoms, passa a 

ser de 893,10€ pel que la quo-

ta mínima, si no es pot acollir a 

cap bonificació, és de 266,14€ 

al mes; si opta per cobrir els ac-

cidents de treball i les malalties 

professionals, realitza la seva 

activitat a través d'una societat 

limitada, o té contractats més 

de 10 treballadors, la quota mí-

nima passa a ser de 322,32€ 

mensuals. Per a planificar el fu-

tur, aquells que a 1 de gener de 

2016 tenien 47 anys, tenen limi-

tacions per escollir les seves ba-

ses de cotització. La seva base 

mínima passa a ser de 963,30€, 

i la seva base màxima es limita 

a 1.964€ i ja no la podran modi-

ficar pel damunt d'aquest límit.

El RETA és compatible amb 

el règim general de la segure-

tat social com treballador per 

compte d'altri; es cotitza en els 

dos règims, com assalariat i 

com autònom; és la pluriactivi-

tat. Hi ha un topall màxim per la 

suma de les dues cotitzacions 

de 12.368,23€ per 2016; si es 
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llits, estimació directa (ingres-

sos menys despeses) o estima-

ció objectiva (mòduls). Aquest 

import servirà per tenir pagada 

una part de la declaració de ren-

da a presentar l'any següent, i 

cas d'haver pagat de més serà 

retornat. Queden exempts de 

presentar aquests pagaments 

fraccionats a compte, aquells 

professionals que la seva fac-

turació de l'any anterior estigui 

sotmesa a retenció en un 70% 

com a mínim.

La tributació per estimació ob-

jectiva (mòduls), que permet 

calcular els beneficis de l’acti-

vitat a través d’una sèrie de va-

riables i conèixer amb antelació 

els impostos que s’hauran de 

pagar, s'ha tornat més restric-

tiva. A partir d’enguany, els in-

gressos màxims per acollir-se 

a mòduls no poden superar els 

250.000€/anuals, i per al 2018 

seran 150.000€/anuals. Les 

compres també adopten els 

mateixos límits de 250.000€ 

enguany, i cap a 150.000€ en 

dos anys. També s'han exclòs 

d'aquest règim els professio-

nals de sectors vinculats amb la 

indústria tèxtil, l'alimentaria, la 

mecànica i la construcció. Tots 

ells han passat a estimació di-

recta. En aquests temps difícils 

el sistema de mòduls assigna al 

titular uns beneficis per una ac-

tivitat econòmica basant-se en 

criteris objectius (titular treba-

llador, treballadors aliens, me-

tres quadrats de local, potència 

de llum contractada,...) traslla-

dant aquest resultat a la seva 

renda; independentment que 

aquest resultat s'hagi produït 

realment o no. Per tant, és molt 

recomanable valorar si realment 

és el règim fiscalment més ade-

quat, o cal renunciar i acollir-nos 

al règim d'estimació directa; 

podem canviar de règim al co-

mençament de cada exercici, 

però ens hem de mantenir fora 

un mínim de tres anys.

Pel que fa al canvi de tributació 

de les Societats civils, aquelles 

que desenvolupin una activitat 

econòmica deixaran de tributar 

per IRPF, encara que continua-

ran essent autònoms, i passaran 

a tributar per l'impost de socie-

tats, que ha passat del 28% al 

25% amb caràcter general. Tal 

com vam comentar en l’article 

"Societats Civils vs impost de 

societats" en el núm.20, del Viu 

Tarragona, pàg.58.

Finalment s’ha modificat el lí-

mit per demanar ajornaments o 

fraccionaments de deutes amb 

l'Agència Tributària sense ne-

cessitat de presentar garanties. 

Abans era fins a 18.000.-€, ara 

es poden demanar fins a un límit 

de 30.000.-€., pagant sempre 

els corresponents interessos 

de demora que s’han reduït del 

4,37% a l'actual 3,75%, per als 

dies reals d'ajornament.


