NOVETATS PER A AUTÒNOMS I PERSONES QUE
VOLEN OBRIR UN NEGOCI
15 d’octubre de 2013
Des del servei d’assessorament a emprenedors d’EMFO, procurem mantenir al dia de totes les
novetats i canvis que s’apliquen pel que fa a les condicions per a obrir un nou negoci, o bé per
als emprenedors que ja s’han constituït, sigui autònoms o PIMES.
Des del 27 de setembre de 2013 que s’han creat algunes mesures respecte a aquest tipus de
perfils. La majoria de les mesures recollides en la Llei han entrat ja en vigor, llevat de l'IVA amb
criteri de caixa, que començarà a aplicar-se al gener de 2014, o les mesures relatives a la
Segona Oportunitat , que entraran en vigor en uns dies.
Aquestes mesures recullen accions concretes relacionades amb:
1.Suport a la iniciativa emprenedora: l’educació en emprenedoria, l’emprenedor de
responsabilitat limitada, la societat limitada de formació successiva, acords extrajudicials de
pagaments,...
2. Suports fiscals i en matèria de la Seguretat Social: criteri de caixa, incentius fiscals per
inversió de beneficis o per les activitats d’investigació i desenvolupament, reduccions a la
seguretat socials pels autònoms,....
3. Suport al finançament dels emprenedors: acords de refinançament, modificació de les lleis
de Mercat de Valors i de Mesures de Reforma del sistema financer,....
4. Suport al creixement i el desenvolupament de projectes empresarials: simplificació de les
càrregues administratives, mesures per impulsar la contractació pública amb emprenedors,
simplificació dels requisits d’informació econòmic-financera,
5. Internacionalització de l’economia espayola: en dues seccions, Foment de la
internacionalització de la economia espanyola, i Mobilitat internacional (facilitació d’entrada i
permanència , mesures facilitadores pels inversors, trasllat intraempresarial,...)

Us expliquem algunes de les mesures principals:
1 . Tarifa Plana de 50 euros per a autònoms: fins ara la tarifa plana estava limitada als menors
de 30 anys, però s’ha eliminat el límit d’edat. Els requisits per poder aplicar-se la tarifa plana
són:
 Persones que es donin d’alta en aquest règim i que no hagin estat d'alta com a
autònoms en els cinc anys anteriors.
 No emprar treballadors per compte d'altre.
Dos requisits addicionals:
 No ser administrador d'una societat mercantil.
 No ser autònom col·laborador (règim especial per a familiars dels autònoms).
Les condicions són les següents:
 Els primers 6 mesos: 80% de reducció de la quota, amb el que amb les bases i tipus de
2013 es queda en 52,03 euros.




Mesos 7 al 12: 50% de reducció durant el segon semestre, que es quedaria en 2013 a
128,79 euros.
Mesos 13 al 15: 30% de reducció durant el següent trimestre, que es quedaria amb les
bases i tipus de cotització de 2013 a 179,66 euros.

2. L'IVA amb Criteri de Caixa: Què és el criteri de caixa? El criteri de caixa enuncia que les
operacions s’entendran produïdes en el moment en que es realitzi el seu cobrament efectiu.
Per tant, una empresa no haurà d’ingressar a l’hisenda pública l’IVA de les seves vendes fins
que realment no les hagi cobrat dels seus clients.
A partir del proper any, les empreses i autònoms que s'acullin a aquest règim especial de l'IVA
no l’hauran d’avançar a Hisenda fins que no hagin cobrat les factures.
3. Emprenedor de Responsabilitat Limitada: permet a l'empresari, persona física, evitar, sota
determinades condicions, que la responsabilitat derivada de les seves deutes empresarials o
professionals afecti el seu habitatge habitual. Aquesta limitació no impedeix que l'emprenedor
ofereixi el seu habitatge en garantia, el que impedeix és que pugui ser embargada per
obligacions personals que es derivin de la seva activitat empresarial, evitant per tant que el risc
empresarial afecti o arribi al nucli de la seva família.
4. La Segona Oportunitat de l'emprenedor: Els emprenedors que hagin fracassat en la seva
primera iniciativa emprenedora poden negociar amb els seus creditors un acord extrajudicial
de pagaments que preveu condicions que li permetran seguir endavant amb una nova
activitat. Es tracta d’establir una via per renegociar el deute amb més avantatges que el
concurs de creditors.
5. Visat per a emprenedors: Els estrangers que vulguin iniciar a Espanya una activitat d'interès
econòmic, generadora d'ocupació o que atengui a certs criteris d'innovació, comptaran amb
una nova fórmula que facilita l'accés a permanència al país. Respon a la necessitat d’atraure
inversors, i per tant, es facilitarà la concessió de visats i autoritzacions de residència a
estrangers que inverteixin per un valor igual o superior a 2 milions d’euros en deute públic, o
por un valor igual o superior a un milió d’euros en accions o participacions socials d’empreses
espanyoles o dipòsits bancaris en entitats financeres espanyoles, així com per a l’adquisició de
béns immobles de 500.000 euros o més.
6. La Societat Limitada de Formació Successiva: Es tracta d’una societat de responsabilitat
limitada sense exigències de capital social mínim (recordem que per constituir una Societat
Limitada cal dipositar 3.000 euros de capital social).
És necessari que els estatuts de la societat expressin que es tracta d’una societat en formació
successiva subjecte al règim de l’art. 4 bis de la LSC.
Mentre la societat no arribi a la xifra de capital social mínim, (no s’estableix cap termini
determinat per fer-ho) la societat de responsabilitat limitada estarà subjecte al règim de
formació successiva.
Funcionarà conforme a les següents regles:
 Haurà de destinar a la reserva legal com a mínim un 20% del benefici de l’exercici.
 Un cop cobertes les atencions legals o estatutàries, només podran repartir dividends
als socis si el valor del patrimoni net no és inferior al 60% del capital legal mínim, o bé
si després del repartiment no resulti inferior al 60% del capital legal mínim.
 La suma anual de les retribucions satisfetes als socis i administradors pel
desenvolupament dels esmentats càrrecs no podrà excedir del 20% del patrimoni net.



No es tenen en compte en aquesta suma les retribucions a socis i administradors per la
seva condició de treballador o per la seva prestació de serveis professionals.
Es regula de forma específica els procediments de constitució, inscripció registral i alta
a la AEAT.

7. Incentius fiscals per a empreses de nova creació: Destinades a afavorir la inversió de
particulars i business angels en projectes d'emprenedors:
Incentius fiscals:
 Tipus superreduït del 15% per a les PIMES que reinverteixin els seus beneficis. La nova
llei estableix una nova deducció del 10% en la quota de l'Impost de Societats per als
beneficis de les petites i mitjanes empreses que, En comptes de repartir-se entre els
accionistes o els propietaris, es reinverteixin en nous actius per impulsar el negoci. La
mesura suposa la creació 'de facto' d'un tipus superreduït del 15 % per a les PIEMS que
reinverteixin els seus guanys.
 Criteri d'IVA de caixa. Es crea un règim especial per a autònoms i PIMES, de caràcter
voluntari, que permetrà evitar l'ingrés de l'impost a Hisenda fins al moment de
cobrament de la factura. Segons el Govern, 2,3 milions de PIMES i autònoms es podran
beneficiar d'aquest règim.
 Ajudes a l'R+D per a empreses amb pocs beneficis o en pèrdues. En el marc tributari
actual només es poden beneficiar de la deducció per R + D les empreses que presentin
un determinat nivell de beneficis. Per evitar que aquesta circumstància desincentivi
l'activitat investigadora en empreses amb marges més reduïts o que estan en pèrdues,
la llei els permetrà sol·licitar a l’Hisenda Pública una compensació per les quantitats
que els hagués correspost deduir-se per les seves inversions en R+D. L'únic límit és que
aquesta devolució no podrà superar els 3 milions d'euros.
 Incentius fiscals a finançadors de projectes emprenedors. Els inversors particulars que
donin suport amb finançament projectes empresarials nous o de recent creació
(business angels) podran deduir un 20 % de la quantia aportada en la quota estatal de
l'IRPF i tindran exempció total sobre els beneficis que obtinguin sempre que es
materialitzin en un termini màxim de dotze anys i que es reinverteixin en una altra
societat.
8. Noves bonificacions per a autònoms amb discapacitat:
Les persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%, que causin alta en el règim
d’autònoms, es beneficiaran durant els cinc anys següents a la data d’efectes de l’alta, de les
reduccions i bonificacions sobre la quota per contingències comuns, sent la quota a reduir el
resultat d’aplicar a la base mínima de cotització que correspongui el tipus mínim de cotització
vigent en cada moment, inclosa la incapacitat temporal, per un període màxim de 5 anys,
segons l’escala següent:
1.

Una reducció equivalent al 80 per cent de la quota durant els 6 mesos immediatament
següents a la data d’efectes de l’alta. No és aplicable als treballadors per compte propi
amb discapacitat que contractin a treballadors per compte d’altri.
2.
Una bonificació equivalent al 50 per cent de la quota durant els 54 mesos següent.

Les persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 per cent, que tinguin menys de
35 anys d’edat, causin alta inicial o no hagin estat en situació d’alta en els cinc anys
immediatament anteriors, es poden aplicar les següents reduccions i bonificacions sobre la
quota per contingències comuns, sent la quota a reduir el resultat d’aplicar a la base mínima

de cotització que correspongui el tipus mínim de cotització vigent en cada moment, inclosa la
incapacitat temporal, per un període màxim de 5 anys, segons la següent escala:
1.
Una reducció equivalent al 80 per cent de la quota durant els 12 mesos
immediatament següents a la data d’efectes de l’alta.
2.
Una bonificació equivalent al 50 per cent de la quota durant els quatre anys següents.
No és aplicable als treballadors per compte propi amb discapacitat que contractin a
treballadors per compte d’altri.
9. Noves bonificacions per a autònoms a Pluriactivitat: Que arriben al 50%, però que són
incompatibles amb altres mesures com la Tarifa Plana.
Els treballadors que causin alta per primera vegada en el règim d’autònoms, que es trobin
inclosos en algun altre règim de la Seguretat Social, és a dir, que estiguin en situació de
Pluriactivitat, podran escollir com a base de cotització,
a) la compresa entre el 50 per cent de la base mínima de cotització establerta anualment
amb caràcter general en la Llei de pressupostos generals de l’Estat durant els primers
divuit mesos,
b) i el 75 per cent durant els següents divuit mesos , fins a les bases màximes establertes
per aquest règim especial.
En els supòsits de treballadors en situació de pluriactivitat en què l’activitat laboral per compte
d’altre fóra a temps parcial amb una jornada a partir del 50% de la corresponent a la d’un
treballador amb jornada a temps complet comparable, podran triar en el moment de l’alta,
com a base de cotització
a) la compresa entre el 75% de la base mínima de cotització establerta anualment amb
caràcter general en la Llei de pressupostos generals de l’Estat durant els primers divuit
mesos,
b) i el 85% durant els següents divuit mesos, fins a les bases màximes establertes per
aquest règim especial.

