Emprenent per la salut

EXERCICI PROFESSIONAL PER
COMPTE PROPI
Com i de quina manera puc iniciar
l’activitat professional d’infermeria
per compte propi
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FORMES D’ EXERCIR LA PROFESSIÓ PER COMPTE PROPI

PERSONA FÍSICA

SOCIETAT LIMITADA PROFESSIONAL
SOCIETAT CIVIL PROFESSIONAL

Realitzat directament pel
professional

Avantatges

Estructura mercantil

Inconvenients
Avantatges

Inconvenients
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Realitzat directament pel professional
Avantatges
• Menors obligacions en
tributari i d'organització.

Inconvenients
l'àmbit

• Estructura limitada i cost mínim per
iniciar l’activitat.

• Responsabilitat il·limitada de la
persona física.
• Tributació màxima renda en el
Impost sobre la Renda.
(tipus màxim 45%)

• No obligació d’una comptabilitat
oficial
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SOCIETAT LIMITADA PROFESSIONAL
Estructura mercantil les ¾ parts dels socis són professionals col·legiats
Avantatges

Inconvenients

•Estructura idònia per col·lectius de
professionals.

• Cost inicial de constitució.(notaria, Registre
Mercantil)

•Responsabilitat limitada dels socis per
les deutes socials.

•Majors obligacions tributàries, mercantils i
laborals. (comptes anuals, Llibres registres
oficials, I.S., etc).

•Facturació unificada.
•S'ha de portar una comptabilitat oficial.
•Tributació Impost sobre Societats.
(tipo max. 25/30%)
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Obligacions per iniciar l'activitat professional
Persona física

1. Obligacions tributàries
• MODEL 037 ALTA CENSAL.

Comunicació d'alta en el cens de professionals.
Alta d‘ IAE ( epígraf 836 Ajudant Técnic Sanitari i fisioterapeuta).
Alta d’obligacions de presentació de declaracions (si es el cas),
IVA (Impost sobre el Valor Afegit). Model 303 (No, infermeria Exempta)
IRPF(Pagament a compte d’ IRPF). Model 130 (No, si 75% renda retenció)
Retencions treballadors i professionals. Model 111, Declaració trimestral
Retencions arrendaments . Model 115, Declaració trimestral
Declaració anual operacions amb terceres persones. Model 347
Declaració de la Renda (IRPF), model 100
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2. Obligacions tributàries (exempció d‘IVA)
• Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’ Impost sobre el Valor Afegit
Articulo 20. Exenciones en operaciones interiores.

2º “Las prestaciones de servicios de hospitalización o asistencia sanitaria y las demás relacionadas directamente con las mismas
realizadas por entidades de Derecho público o por entidades o establecimientos privados en régimen de precios autorizados o
comunicados.”
3º La asistencia a personas físicas por profesionales médicos o sanitarios, cualquiera que sea la persona destinataria de dichos
servicios.
A efectos de este impuesto tendrán la condición de profesionales médicos o sanitarios los considerados como tales en el
ordenamiento jurídico y los psicólogos, logopedas y ópticos, diplomados en centros oficiales o reconocidos por la Administración.
La exención comprende las prestaciones de asistencia médica, quirúrgica y sanitaria, relativas al diagnóstico, prevención y
tratamiento de enfermedades, incluso las de análisis clínicos y exploraciones radiológicas.

• Resolució de la Direcció General de Tributs
7.-Assistència sanitària, dental i cures termals.
Es tributa al tipus general del 21% els serveis prestats per professionals mèdics i sanitaris que no consisteixin en el diagnòstic,
prevenció i tractament de malalties, inclòs anàlisis clíniques i exploracions radiològiques.
La resolució concreta els serveis de depilació làser, dermocosmètica i cirurgia estètica, mesoteràpia i tractaments per aprimar,
massatges prestats per fisioterapeutes, serveis de nutrició i dietètica, prestats per professionals mèdics o sanitaris
degudament reconeguts, i realitzats al marge del servei mèdic de diagnòstic, prevenció o tractament de malalties.
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3. Obligacions tributàries (IRPF)
• Retencions a professionals

- La retenció per pagaments a professionals, cursos i conferències passa al 19
(anteriorment el 15%).
- Increment transitori fins al 21% en el període d'1 de setembre de 2012 a 31
desembre 2013.
- Durant els dos primers exercicis d'activitat el percentatge aplicable passa de
l'anterior 7% al 9%.
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4. Obligacions tributàries (IRPF)
• Rendiments d'activitat econòmica.
Artículo 27. Rendimientos íntegros de actividades económicas
“1. Se considerarán rendimientos íntegros de actividades económicas aquellos que, procediendo del trabajo personal y del
capital conjuntamente, o de uno solo de estos factores, supongan por parte del contribuyente la ordenación por cuenta
propia de medios de producción y de recursos humanos o de uno de ambos, con la finalidad de intervenir en la producción o
distribución de bienes o servicios.”
Artículo 28. Reglas generales de cálculo del rendimiento neto
“1. El rendimiento neto de las actividades económicas se determinará según las normas del Impuesto sobre Sociedades, sin
perjuicio de las reglas especiales contenidas en este artículo, en el art. 30 de esta Ley para la estimación directa, y en el art. 31
de esta Ley para la estimación objetiva.”
(Real Decreto Legislativo 4/2004. Llei de l’ Impost sobre Societats)
Artículo 10. Concepto y determinación de la base imponible
“3. En el método de estimación directa, la base imponible se calculará, corrigiendo, mediante la aplicación de los preceptos
establecidos en esta ley, el resultado contable determinado de acuerdo con las normas previstas en el Código de Comercio, en las
demás leyes relativas a dicha determinación y en las disposiciones que se dicten en desarrollo de las citadas normas.”
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5. Obligacions tributàries
(mètodes de determinació del rendiment de les activitats econòmiques)

• Estimació objectiva. Que cadascuna de les seves activitats estiguin incloses en
l'Ordre anual que desenvolupa el règim d'estimació objectiva i no excedeixin els
límits establerts per a cada activitat. (300.000€, volum de ingressos i compres).
• Estimació directa.
Simplificada, xifra de negoci que no superi els 600.000,00€.
Normal, xifra de negoci del conjunt d’activitats que superi els 600.000 € anuals
o renuncia a l’estimació directa simplificada.
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6. Obligacions tributàries
Rendiments nets d'activitat econòmica.
• Ingressos d’explotació.
 Contraprestacions obtingudes per la prestació dels serveis que constitueixin l’objecte de l’activitat.

• Despeses fiscalment deduïbles.
Es considera deduïbles les despeses previstes en la normativa sempre que no estiguin expressament
excloses per una norma fiscal.
Per que una despesa sigui fiscalment deduïble cal, a més, que s’hagi meritat, que estigui
comptabilitzada i que quedi justificadament (generalment per mitja d’una factura). Amb caràcter
orientatiu,
 Sous i salaris
 Seguretat Social a càrrec de l'empresa
 Despeses de formació del personal
 Indemnitzacions satisfets per rescissió de
relacions laborals
 Assegurança de malalties
 Despeses d'investigació i desenvolupament.
 Subministres

 Despeses de reparació i conservació.
 Primes d'assegurança
 Despeses financeres
 Amortitzacions
 Arrendaments i cànons
 Serveis de professionals independents.
 Transports.
 Serveis bancaris i similars. Etc…
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Obligacions comptables

Activitats professionals: llibres registre d'ingressos, de despeses, de béns d'inversió
i de provisions de fons i bestretes.

Obligacions comptables i registrals: És obligatori conservar les factures emeses,
rebudes i els justificants . Si es practiquen amortitzacions s'ha de dur el llibre
registre de béns d'inversió.
El rendiment net es calcula d'acord amb les normes de l'I.S. (ingressos menys
despeses).
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Taula d'Amortitzacions
Béns d'inversió
Grup

Elements patrimonials

Coeficient lineal màxim(%)

Període Màxim (Anys)

1

Edificis i altres construccions

3

68

2

Instalacions, mobiliari, estris i reste de ‘l immobilitzat
material

10

20

3

Maquinària

12

18

4

Elements de Transports

16

14

5

Equis per tractament de l’informació i
sistemes i programes informàtics

26

10

6

Utillatge i Eines

30

8
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Facturació
FACTURA
Dirección
Ciudad, Código postal

FECHA:
Nº DE FACTURA:

07/10/2012
100

Teléfono 405.555.0190 Fax 405.555.0191
NIF
Facturar a:
Nombre
Nombre de la compañía
Dirección
Ciudad, Código postal
Teléfono

NIF
DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

Serveis de depilació làser, dermocosmética i cirugía estètica, massoteràpia i tractaments per
aprimar-se, massatges realitzats per fisioterapeutes, serveis de nutrició i dietètica, prestats per
professionals metges o sanitaris degudament reconeguts, i realitzats al marge del servei mèdic de
diagnòstic, prevenció o tractament d´ enfermetats.

IVA 21%
RET. IRPF21%-

€

2.200,00

€
€

462,00
462,00

TOTAL €

2.200,00

Els informem que les dades personals, que poden apareixer en aquesta factura, estàn incorporades en un fitxer
automatitzats que n'és responsable EMISOR DE LA FACTURA. , amb la finalitat de poder gestionar la relació negocial
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Facturació sense IVA
FACTURA

Dirección
Ciudad, Código postal
Teléfono 405.555.0190 Fax 405.555.0191
NIF

FECHA:
Nº DE FACTURA:

07/10/2012
100

Facturar a:
Nombre
Nombre de la compañía
Dirección

Ciudad, Código postal
Teléfono
NIF
DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

SERVEIS D´INFERMERIA

€

2.200,00

€

462,00

€

1.738,00

IVA exempt d’acord amb l’ art. 20. 3 de la Llei 37/1992 de 28 de desembre

RET. IRPF 21%
TOTAL

Els informem que les dades personals, que poden apareixer en aquesta factura, estàn incorporades en un fitxer
automatitzats que n'és responsable EMISOR DE LA FACTURA. , amb la finalitat de poder gestionar la relació negocial
que ens vincula. Vostè podrà excercir els sus drets d’accés, rectificació, cancelació i oposició enviant un escrit a la
nostra direcció:………008007 Barcelona
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Declaracions Trimestral
1t. 20 de abril
2t. 20 de juliol
3t. 20 de octubre
4t. 30 de Gener
Declaració anual mod.390

30 de Gener
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Obligacions per iniciar l'activitat professional
Persona física

Obligacions Laborals
• Alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms.
• Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del Trabajo Autónomo
1. La presente Ley será de aplicación a las personas físicas que realicen de forma
habitual, personal, directa por cuenta propia y fuera del ámbito de dirección y
organización de otra persona, una actividad económica o profesional a título
lucrativo, den o no ocupación a trabajadores por cuenta ajena.
Sentencia T. Suprem Sala 4ª, rec. 406/1997:
“....el importe del salario mínimo interprofesional. La Sala establece que el criterio del montante de la
retribución es apto para apreciar el requisito de la habitualidad en el trabajo..”
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• Llei 30/1995 de supervisió i ordenació de les assegurances privades
Disposición Adicional Decimoquinta.
Integració en la Seguretat Social dels col·legiats en Col·legis Professionals .
•Quienes ejerzan una actividad por cuenta propia, que requiera la incorporación a un Colegio
Profesional cuyo colectivo no hubiera sido integrado en el Régimen Especial de la Seguridad Social
de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, se entenderán incluidos en el campo de
aplicación del mismo, debiendo solicitar, en su caso, la afiliación y, en todo caso, el alta en dicho
Régimen
•No obstante lo establecido en el párrafo anterior, quedan exentos de la obligación de alta en el
Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos los colegiados que opten o
hubieren optado por incorporarse a la Mutualidad de Previsión Social que pudiera tener
establecida el correspondiente Colegio Profesional, siempre que la citada Mutualidad sea alguna de
las constituidas con anterioridad al 10 de noviembre de 1995 .

18

Base Mínima euros/mes

858,60

Base Máxima euros/mes

3.425,70



Base de Cotización menores de 47 años o con 47 años.







Base de Cotización 48 o más años de edad y 49 años.



Base cotización mayores 50 años con 5 o más años cotizados



Trabajadores que a 01/01/2013 sean menores de 47 años podrán elegir entre los límites de las bases mínima y
máxima.

Igual elección podrán efectuar los trabajadores que en esa fecha tengan una edad de 47 años y su base de cotización
en el mes de diciembre de 2012 haya sido igual o superior a 1.870,50 euros mensuales o causen alta en este Régimen
Especial con posterioridad a esta fecha.

Trabajadores que, a 1 de enero de 2013, tengan 47 años de edad, si su base de cotización fuera inferior a 1870,50
euros mensuales no podrán elegir una base de cuantía superior a 1.888,80 euros mensuales, salvo que ejerciten su
opción en tal sentido antes del 30 de junio de 2013, produciendo efectos a partir del 1 de julio del mismo año.

En el caso del cónyuge supérstite del titular del negocio que, como consecuencia del fallecimiento de éste, haya tenido
que ponerse al frente del mismo y darse de alta en este Régimen Especial con 47 años de edad, en cuyo caso no
existirá dicha limitación.

Trabajadores que a 01/01/2013, tengan cumplida la edad de 48 o más años, la base de cotización estará comprendida
entre las cuantías de 925,80 euros y 1.888,80 euros mensuales.

En el caso del cónyuge supérstite del titular del negocio que, como consecuencia del fallecimiento de éste, haya tenido
que ponerse al frente del mismo y darse de alta en este régimen especial con 45 o más años de edad, la elección de
bases estará comprendida entre las cuantías de 859,60 y 1.888,80 euros mensuales.

Trabajadores que a 1 de enero de 2013, tengan 48 ó 49 años de edad y su base de cotización en 2012 fuera superior a
1.870,50 euros mensuales podrán optar por una base de cotización comprendida entre 858,60 euros mensuales y el
importe de aquélla incrementado en un 1 por ciento, pudiendo optar, en caso de no alcanzarse, por una base de hasta
1.888,80 euros mensuales.
Si la última base de cotización es inferior o igual a 1.870,50 euros, se habrá de cotizar por una base comprendida entre
858,60 y 1.888,80 euros/mensuales.

Si la última base de cotización es superior a 1.870,50 euros, se habrá de cotizar por una base comprendida entre
858,60 euros mensuales, y el importe de aquélla incrementado en un 1 por ciento, pudiendo optar, en caso de no
alcanzarse, por una base de hasta 1.888,80 euros mensuales.
29,80 por ciento

Tipo con I.T.
29,30 por ciento con cese de actividad.

Tipo sin I.T.

26,50 por ciento

Tipo AT y EP (con I.T.)

Tarifa primas disposición adicional cuarta Ley 42/2006, de 28 de diciembre, en redacción dada por la disposición final octava de
la Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, sobre la misma base de cotización
elegida por los interesados por contingencias comunes.
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Obligacions per iniciar l'activitat professional
Persona física
1. Obligacions de cobertura de Responsabilitat Civil
•Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de professions titulades i del col·legis professionals.
Article 9. Assegurança

1.

Els i les professionals amb titulació tenen el deure de cobrir mitjançant una assegurança o garantia
equivalent els riscos de responsabilitat en què puguin incórrer a causa de l'exercici de llur professió.

2.

En el supòsit de professions col·legiades, els col·legis professionals han d’aportar les mesures
necessàries per a promoure i facilitar el compliment suficient del deure d’assegurança de llurs col·legiats
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2. Obligacions de cobertura de Responsabilitat Civil .
I.

DATOS DEL RIESGO
Riesgo: Único
Descripción del riesgo
Responsabilidad Civil Profesional de los Colegiados del Consejo General de Colegios Oficiales
de Enfermería en el desarrollo propio de su actividad profesional o especialidad sanitaria,
tal y como estas se definen en la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, que motiva
su adscripción a cualquier Colegio de Diplomados de Enfermería de España, con excepción de
los colegiados en los Colegios de Madrid, Pontevedra, Alicante, Castellón, Valencia, Badajoz,
Valladolid, Burgos, León, Palencia, Segovia y Soria. Queda también incluida la actividad de
carácter docente, terapias alternativas, “piercing” y depilación por laser, así como
colaboraciones en publicaciones y otros actos divulgativos, siempre que se realicen por
personal acreditado.
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Obligacions per iniciar l'activitat professional
Persona física/ Jurídica
1.- Obligacions en matèria de protecció de
dades de caràcter personal
•Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal
Artículo 1. Objeto
“La presente Ley Orgánica tiene por objeto garantizar y proteger , en lo que concierne al tratamiento de
los datos personales, las libertades públicas y los derechos fundamentales de las personas físicas, y
especialmente de su honor e intimidad personal y familiar.”

Article 2. Àmbit d'aplicació
“1. La presente Ley Orgánica será de aplicación a los datos de carácter personal registrados en soporte
físico que los haga susceptibles de tratamiento, y a toda modalidad de uso posterior de estos datos por
los sectores público y privado.”
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2.- Obligacions en matèria de protecció de
dades de caràcter personal
- El professional individual serà responsable del tractament de les dades personals dels seus
clients.
- La empresa, serà la responsable dels fitxers que contenen dades relatives als seus empleats i
als seus clients.
El responsable ha de:
Notificar els fitxers davant el Registre General de Protecció de Dades perquè es faci la inscripció.
Assegurar-se que les dades siguin adequades i certes, obtingudes lícita i legítimament i tractades de manera proporcional a la finalitat
per a la qual van ser recollides.
Garantir el compliment dels deures de secret i seguretat.
Elaborar un document de seguretat.
Informar els titulars de les dades personals en la recollida d'aquestes.
Obtenir el consentiment pel tractament de les dades personals.

Facilitar i garantir l'exercici dels drets d'oposició al tractament, accés, rectificació i cancel·lació.
Assegurar que en les seves relacions amb tercers que li prestin serveis, que comportin l'accés a dades personals, es compleixi el que
disposa la LOPD.
Complir, quan sigui procedent, amb el que disposa la legislació sectorial que li sigui d'aplicació.
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Obligacions per iniciar l'activitat professional
Persona física
Obligacions en l'àmbit civil i administratiu
•Establiment obert al públic , llicencia d’activitat.
•Contractes d’ arrendaments per local.
•Contractes amb clients i proveïdors.
•Contractes diversos.
•Etc.
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Societat Limitada Professional
Estructura mercantil les ¾ parts dels socis són professionals col-legiats
• Normativa aplicable Llei 2/2007 de Societats Professionals
• Definició
- Societats que tinguin per objecte social l’exercici comú d’una activitat
professional.
- Requereix una titulació universitària oficial, o una titulació professional per
l'exercici de la qual sigui necessari acreditar una titulació universitària oficial, i
inscripció en el corresponent col·legi professional.

• Composició
- Són Socis professionals.
- Com a mínim, la majoria del capital i dels drets de vot, o la majoria del
patrimoni social i del nombre de socis en les societats no capitalistes, hauran de
pertànyer a socis professionals.
- Hauran de ser socis professionals com a mínim la meitat més un dels membres
dels òrgans d'administració.
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Societat Limitada Professional
Estructura mercantil les ¾ parts dels socis són professionals col-legiats
•Exercici i imputació de l’activitat professional
- Únicament podrà exercir les activitats professionals constitutives del seu
objecte social a través de persones col·legiades al Col·legi Professional (COIB).
- Els drets i obligacions de l'activitat professional desenvolupada s'imputaran a la
societat, sense perjudici de la responsabilitat personal dels professionals.

•Inscripció registral de las Societat Professionals
- Registre Mercantil de Societats Professionals.
- Registre de Societats Professionals del Col·legi Professional (COIB).

•Desenvolupament de l'activitat professional i responsabilitat disciplinària.
- La societat professional i els professionals han d'exercir l'activitat professional
que constitueixi l'objecte social de conformitat amb el règim deontològic i
disciplinari propi de la l'activitat professional.
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Societat Limitada Professional
Estructura mercantil les ¾ parts dels socis són professionals col-legiats
• Participació en beneficis y pèrdues.
- El contracte social determinarà el règim de participació.
- Es podrà basar o modular en funció de la contribució efectuada per cada
soci segons la bona marxa de la societat.

• Responsabilitat patrimonial de la societat professional i dels professionals.
- Dels deutes socials en respon la societat amb tot el seu patrimoni .
- No obstant això, dels deutes socials que derivin dels actes professionals
pròpiament dits en responen solidàriament la societat i els professionals, socis o
no, que hagin actuat, als quals són aplicables les regles generals sobre la
responsabilitat contractual o extracontractual que corresponguin.
- Les societats professionals han d'estipular una assegurança que cobreixi la
responsabilitat en què aquestes puguin incórrer en l'exercici de l'activitat o
activitats que constitueixen l'objecte social.
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Societat Limitada Professional
Estructura mercantil les ¾ parts dels socis són professionals col-legiats
Obligacions tributàries

• MODEL 036 ALTA CENSAL.
Comunicació d'alta en el cens d’empresaris.
Alta d'IAE epígraf:
•942.1 Consultorios, médicos, sanitaris.
•942.9 Otros servicios sanitarios
•944 .Serv.. naturopatia, acupuntura, parasanitario
Alta d’obligacions de presentació de declaracions.
IVA (Impost sobre el Valor Afegit). Model 303, (Presentació trimestral), 390 anual
Retencions treballadors i professionals. Model 111, (Presentació trimestral),190 anual
Retencions arrendaments . Model 115, (Presentació trimestral), 180 anual
Declaració anual operacions amb terceres persones. Model 347
Declaració pagament a compte del I.S. Model 202 (Si hi ha beneficis).
Impost sobre Societats. I.S. Model 200, (Presentació anual)
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Societat Limitada Professional
Estructura mercantil les ¾ parts dels socis són professionals col-legiats
Obligacions laborals
Ley 2/2007 de Sociedades Profesionales
“Disposición Adicional Quinta. Régimen de Seguridad Social de los Socios Profesionales
Los socios profesionales a los que se refiere el art. 4.1.a) de la presente Ley estarán, en lo que se refiere
a la Seguridad Social, a lo establecido en la disposición adicional decimoquinta de la Ley 30/1995, de
8 de noviembre, de Supervisión y Ordenación de los Seguros Privados.”

• Si són empleats per compte aliè s'integraran en el Règim General de la Seguretat Social.

• Si són socis el regim aplicable es el d'Autònoms, es considera que exerceix una activitat
per compte propi.
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Societat Limitada Professional
Estructura mercantil les ¾ parts dels socis són professionals col-legiats
Obligacions mercantils
•Inscripció Registre Mercantil de l’escriptura de constitució.
•Registro i Presentació dels Llibres Oficials .
•Presentació de les comptes anuals el Registre Mercantil.
•Presentació en escriptura pública qualsevol modificació estatutària i canvis els
òrgans d’ administració.
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Societat de Responsabilitat Limitada, Societat Anònima.
Estructura mercantil
Obligacions comptables
•Comptabilitat Oficial.
•Llibres de comptabilitat oficials (Llibre Diari, Inventari, Balanços y Pèrdues
i guanys).
•Llibre Registre de factures emeses d’ IVA.
•Llibre Registre de factures rebudes d’ IVA.
•Llibre Registre d’Inventari.
•Comptes anuals.
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Societat de Responsabilitat Limitada, Societat Anònima.
Estructura mercantil
Obligacions en l'àmbit civil i administratiu
•Establiment obert al públic , llicencia d’activitat.

•Contractes d’ arrendaments per local.
•Contractes amb clients i proveïdors.
•Contractes diversos.
•Etc.
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SOCIETAT CIVIL PROFESSIONAL

•Normativa aplicable Llei 2/2007 de Societats Professionals.
•Estructura personalista de la societat.
•El contracte de societat civil professional s'ha de formalitzar en escriptura
pública.
•S'ha d'inscriure al Registre Mercantil i en el Registre de Societats
Professionals del Col·legi Professional.
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SOCIETAT CIVIL PROFESSIONAL
• FISCALITAT
- Atribució de Renda.- cada soci tributa al IRPF pels rendiments que
obté.
- La societat no tributa.

• SEGURETAT SOCIAL
- Els socis professionals han d'estar donats d'alta al RETA o Mutua
Previsió Social, que pogués tenir establert el seu col·legi professional.
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FI
Moltes gràcies

Denver Advocats
Antonio de Alba Quirós -Advocat
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