
Projecte final 3
Empresa, innovació i obligacions fiscals

1. Iniciativa emprenedora i innovació

La Cristina decideix crear una startup innovadora de-
dicada al desenvolupament d’aplicacions mòbils de 
gestió empresarial.
La seva idea és poder treballar a distància amb els 
seus empleats, sense tenir instal·lacions pròpies i uti-
litzant les noves tecnologies per reduir els costos de 
l’empresa i poder arribar a clients de tot el país. Apor-
ta un capital de 20 000 € i vol que la responsabilitat 
pels deutes en què pogués incórrer es limiti a aquest 
capital.

 1. Amb quins recursos ha de comptar qualsevol empresa per poder assolir els seus objectius?
 2. D’entre totes les formes jurídiques que hem vist, quines alternatives té? Quina és la més adequada per a la 

seva empresa en funció de la responsabilitat que vol assumir i del capital que disposa? Quins avantatges 
ofereix?

 3. La decisió de la Cristina de crear la seva empresa es pot considerar com una actitud emprenedora. Per 
què?

 4. Per què la seva idea de negoci pot ser considerada com a innovadora?
 5. En el seu cas, de quin tipus d’innovació podem parlar?
 6. A l’hora d’innovar, quins tipus de riscos pot haver d’afrontar?
 7. Existeix algun ajut amb el qual pugui comptar?

 8. Quines obligacions fiscals ha de complir en funció del tipus de societat que ha triat?
 9. A més dels impostos corresponents a la forma jurídica i a l’activitat, haurà de fer front al pagament d’algun 

altre tipus de tribut durant la vida de l’empresa?
10. Un cop que l’empresa hagi generat un deute tributari, 

com es pot extingir aquest deute?
11. Des del punt de vista fiscal, quines conseqüències té l’al-

ta en el cens d’empresaris, professionals i retenidors?
12. Segons el que disposa la llei tributària, es pot con-

siderar l’activitat que desenvolupa l’empresa de la 
Cristina una activitat empresarial o bé professional? 
Per què?

13. L’activitat que desenvolupa l’empresa constitueix fet 
imposable a efectes de l’IVA? Per què?

14. Quines obligacions comptables i formals té l’empresa 
des del punt de vista de l’IVA?

?

?

2. Obligacions fiscals de l’empresa

Un cop seleccionada la forma jurídica, ha de complir amb les obligacions fiscals com a empresa, sense incórrer en 
cap infracció tributària que pogués comportar una sanció.



15. A efectes de l’impost sobre la renta de les persones físiques (IRPF), de quin tipus són els rendiments que obté 
la Cristina?

16. Estan sotmesos al pagament de l’impost els rendiments que percep en Marc per la feina que desenvolupa a 
l’empresa? De quin tipus de rendiment es tracta?

17. Quan la Cristina necessita comptar amb els serveis de l’advocat, les quantitats que percep l’advocat per la 
prestació dels seus serveis estan sotmeses al pagament de l’impost? De quin tipus són?

18. La xifra de negocis de l’empresa en l’any immediatament anterior ha sigut inferior a 600 000 €. Per calcular 
la renta per la qual ha de tribular la Cristina, l’Agència Tributària li aplica un règim d’estimació que està de-
terminat per la diferència entre ingressos i depeses. De quin règim d’estimació de la renta es tracta? Quins 
altres règims d’estimació de la renta existeixen?

19. Pel que fa a les rentes que la Cristina paga al Marc i a l’advocat, quines obligacions fiscals té? Quins models 
ha d’omplir?

20. A l’hora de liquidar l’IRPF, quants pagaments fraccionats ha de realitzar? En quins terminis? Quins models ha 
de presentar per liquidar els impostos?

21. Et sembla adequada l’elecció del mer-
cat europeu per començar la seva 
expansió internacional? Per què?

22. I l’elecció del mercat llatinoamericà? 
Per què?

23. Quins avantatges i inconvenients pre-
senta cadascuna de les propostes?

24. Quin tipus d’estratègia d’internaciona-
lització seria la més adequada per a 
l’empresa de la Cristina?

?

?

3. Tributació per les rentes obtingudes

Per desenvolupar la seva activitat, la Cristina necessita comptar amb tres treballadors. Per això ha contractat els 
serveis d’una empresa especialitzada en selecció de personal amb l’objectiu de dur a terme un procés selectiu. 
Entre els seleccionats hi ha en Marc. A més, compta puntualment amb els serveis d’un advocat quan necessita fer 
alguna gestió o rebre assessorament legal.

4. Expansió inicial

L’empresa ha aconseguit assentar-se en el mercat, i una empresa alemanya s’hi ha interessat, proposant a la Cris-
tina arribar a algun tipus de col·laboració a fi de desenvolupar la seva activitat a Europa.
També ha rebut una proposta similar d’una empresa argentina per poder expandir-se en el mercat llatinoa-
mericà.


