Projecte: Suport als agents del sistema cultural-creatiu
Entitat: Consell Comarcal de la Selva
Pla execució: "ARTICULACIÓ D'UN ECOSISTEMA CULTURAL-CREATIU A LA SELVA"
Núm exp: IE_02/18

INFORMACIÓ SOBRE LA FACTURACIÓ D’ACTUACIONS MUSICALS:
Cal tenir en compte el següent…
1. Qualsevol activitat econòmica (que suposa trànsit de diners), cal comunicar-la a Hisenda. Això
no vol dir pagar autònoms (o no sempre), però la comunicació de l’activitat econòmica a Hisenda és
ineludible. Si l’activitat que es durà a terme s’emmarca en un concepte subjecte a IVA (com ho són els
concerts musicals), Hisenda obligarà al cobrament i posterior pagament de l’IVA corresponent. Si l’alta
es fa només pels dies en què es realitzarà al concert, qui ha realitzat l’activitat estarà obligat a fer la
declaració del trimestre corresponent i també l’anual de l’IVA. L’alta al Cens probablement la pot fer
directament a Hisenda (el funcionari que li atengui li fa l’alta), però la declaració (i pagament) de l’IVA
cobrat a la seva factura pel concert, l’ha de fer qui ha emès la factura (qui s’ha donat d’alta per fer el
concert), així com la declaració anual.
2. L’obligatorietat de donar-se o no d’alta a la Seguretat Social suposa en certa mesura un buit legal.
La normativa de la Seguretat Social no ho determina amb claredat, per tant, només es compta amb
les sentències que s’han produït. En aquestes sentències s’ha donat la raó a qui no s’ha donat d’alta
quan l’activitat econòmica no és la seva habitual i no supera el Salari Mínim Interprofessional
(900,00 € al mes). D’aquí que, fins i tot a la Seguretat Social mateixa, s’indiqui a una persona que es
troba en aquest cas, que no cal que es doni d’alta a la Seguretat Social. Ara, cal tenir present que no
és un àmbit del tot regulat.
3. En el cas d’un jubilat o d’un funcionari, les relacions amb la Seguretat Social estan regulades pels
seus respectius estatus. En aquest marc, el més important és que sigui demostrable que la seva
activitat musical no és l’habitual. La Seguretat Social els tindrà identificats i si tenen qualsevol
inspecció podran demostrar que no paguen autònoms a més a més, perquè han facturat per una
activitat no habitual o secundària.

Respostes als dubtes sobre les diferents vies de facturació:


Si tenen una associació, a través d'aquesta: Sí, l’associació a la que pertanyi el duet de músics pot
emetre una factura, però atenció amb el següent:

- Com pagarà l’Associació al duet? Si no li paga en negre, aleshores el duet ha de facturar a
l’Associació per poder cobrar l’actuació i tornem al punt d’inici.
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- La finalitat de l’Associació és fer concerts? Sinó, no seria adequat que cobrés en concepte
d’un concert, probablement hauria de fer una factura amb un altre concepte. Ho dic perquè
l’Associació estarà (si és el cas) exempta d’IVA per les activitats per les quals ha estat constituïda (en
el marc de les seves finalitats) i per tant l’exempció només cobreix aquelles activitats.



A través d'una cooperativa de facturació: Sí, però atenció:

- Les cooperatives de facturació estan molt vigilades actualment i per aquest motiu els costos
son cada vegada més elevats. També cal tenir en compte que normalment el que fan aquestes
empreses és gestionar una alta i baixa laboral, per tant el líquid que li queda a l’artista sol ser baix.
Ara, en aquest cas no hi ha IVAS, ni cap gestió més, afegida per l’artista i en el cas dels músics,
l’associació de músics facilita molt la gestió de facturació.



Segons la quantitat que volguessin facturar a l'any i segons a qui hagin de facturar potser poden
fer-ho com a persones físiques, però no és el recomanable: No, no és ben bé així. Si factura el
músic pel seu compte, cal que doni d’alta l’activitat econòmica. Si aquesta activitat no és la seva
activitat habitual (no és mitjançant la qual es guanya el sou i en cap cas li suposa ingressos
superiors al Salari Mínim Interprofessional), no està obligat a pagar autònoms, però sí ho està a
donar d’alta l’activitat i aplicar els impostos corresponents. En aquest cas l’IVA, en tant que un
concert és un concepte no exempt. El pagador, per la seva banda li realitzarà la corresponent
retenció de l’IRPF. Això suposa que el músic s’ha de donar d’alta a hisenda, fer la declaració de
l’IVA del trimestre que correspongui (al menys) i la declaració anual, també de l’IVA.

