Apunt fiscal. Joan Viaña
RECÀRRECS EN PERÍODE EXECUTIU I
ALTRES
Ara que venen temps de pagaments d’impostos, vull
recordar la importància de fer-ho dins del termini.
Com a norma general, cada impost té els seus terminis
fixats per llei o reglament. Per exemple, la renda, el 30
de juny; o l’IVA, el dia 20 dels mesos d’abril, juliol, etc.
A banda d’això, si és l’administració qui ens liquida, ens
notifica entre els dies 1 i 15 de cada mes, tindrem fins al 20 del mes següent per
pagar; o si la notificació es produeix entre el 16 i finals de mes, tindrem temps
fins el dia 5 del segon mes posterior.
Però, atenció, quan s’exhaureix aquest període voluntari apareixen els recàrrecs
executius. Si vostè no ha pagat quan li pertoca, tindrà un recàrrec del 5 % si
paga ràpidament, abans que se li notifiqui la providència de constrenyiment (en
castellà, providencia de apremio).
Si, en canvi, ja li arriba aquesta notificació, el recàrrec, que s’anomena executiu,
és del 20 %. Però encara disposarà d’uns breus dies en els quals aquest recàrrec
del 20% es minora en el 10 %. En concret, si se li ha notificat entre els dies 1 i
15 del mes, tindrà fins el 20 d’aquell mateix mes; o bé, si ha rebut la notificació
entre el 16 i últim de mes, tindrà fins al dia 5 del mes següent.
A partir d’aquí el 20% és inevitable. També s’ activen els interessos de demora i,
a més, s’obre la fase d’embargament, en la qual l’administració tributaria
intentarà cobrar d’algun dels nostres bens o drets.

Apunt Laboral. Montse Cerqueda
LIMITACIÓ DE LES PERSONES
PODEN REALITZAR PRÀCTIQUES

QUE

El Ministeri de Treball ha proposat limitar el nombre de
persones que poden realitzar pràctiques alhora en la
mateixa empresa o organisme i que anirien des d'un
becari en les quals tinguin fins a deu empleats a un
topall del 5% de la plantilla en les de més de 60. Segons
aportada a la taula de diàleg social que negocia l'estatut
del becari, en les empreses amb entre 11 i 30
treballadors podria haver-hi dues persones en pràctiques i tres en el cas de les
companyies amb una plantilla d'entre 31 i 59 persones. D'altra banda cap tutor
podrà tenir assignades alhora més de cinc persones en formació pràctica.

