Impost sobre activitats econòmiques
1.- Definició:
És un tribut directe, de caràcter real, que té com a fet imposable l'exercici d'activitats empresarials, professionals
o artístiques.
2.- Qui l'ha de pagar?
Totes les persones jurídiques que exerceixin una activitat econòmica, i que el seu l'import net de la xifra de
negocis de fa dos anys sigui superior al 1.000.000 d'euros.
3.- Liquidació de l'impost.
Aquest impost és anual. No obstant, quan es tracti d'una alta o una baixa, es prorratejaran les quotes per
trimestres.
4.- Exemple de càlculs.
(Quota tarifa x coeficient de ponderació x coeficient de situació)= Quota municipal
(Quota tarifa x coeficient de ponderació x recàrrec provincial) = quota provincial
Quota municipal + quota provincial = quota total
Quota tarifa: D'acord amb les tarifes aprovades per l'Estat segons el tipus d'activitat exercida i els elements
tributaris (superfície, potència instal·lada...) utilitzats.
Coeficient de ponderació: En funció de l'import net de la xifra de negocis de fa dos anys.
Coeficient de situació: El fixa l'Ajuntament i té en compte la categoria fiscal de la ubicació de l'empresa.
Recàrrec provincial: El fixa la Diputació de Girona. És un ingrés provincial. Actualment és del 30%.
5.- Terminis de pagament.
La forma ordinària i habitual de tributació és per rebut anual. En aquest cas, el termini de pagament és el que
aprova cada any la Junta de Govern Local. Ja fa molt anys que aquest Ajuntament té el costum de fixar el
termini que va des de primers d'abril fins a principis de juny. Però cal tenir en compte que és un tribut de
notificació col·lectiva mitjançant publicació d'anuncis i que, per tant, no és obligatori notificar-ho de forma
individualitzada. Tanmateix l'Ajuntament envia als contribuents un document d'avís que al mateix temps serveix
per anar a pagar a les entitats de dipòsit col·laboradores en la recaptació.
En cas de liquidacions de notificació individualitzada (Amb motiu de noves altes, modificacions de valors, etc.),
el termini per efectuar el pagament és el que ve indicat en el document de notificació. Concretament, les
notificades de l'1 al 15 de cada mes, fins el 20 del mes següent i les notificades del 16 a l'últim dia del mes, fins
el dia 5 del segon mes següent.

