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RETENCIÓ IRPF TREBALLADORS
ASPECTES A TENIR EN COMPTE PER FORMALITZAR CORRECTAMENT
LES DECLARACIONS QUE DETERMINARAN LA RETENCIÓ D´IRPF PER A
L´ANY 2018:
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A.- SITUACIÓ FAMILIAR
CASELLA 1: Han de marcar aquesta casella les persones vídues, divorciades, separades legalment o bé solteres, però sempre que tinguin al seu càrrec fills menors de 18 anys i que convisquin exclusivament amb la persona que declara (per exemple, els pares/mares solters que convisquin amb l’altre progenitor del seu fill no, perquè el fill no conviu exclusivament amb ell).
CASELLA 2: Han de marcar aquesta casella les persones casades i no separades sempre i quan
el cònjuge NO tingui rendes superiors a 1.500€ ANUALS per cap concepte (feina, interessos,
lloguers...).
CASELLA 3: Han de marcar aquesta situació els declarants que no es trobin en cap de les situacions 1 o 2 (solters, casats que el cònjuge li treballi, vidus/es sense fills menors,...).

C).- ASCENDENTS
B).- DESCENDENTS
Cal declarar els fills menors
de 25 anys, o majors que
siguin discapacitats, sempre que convisquin amb el
declarant, i sempre que els
fills NO obtinguin ingressos superiors a 8.000€
ANUALS.

Han de declarar-se quan
siguin majors de 65 anys,
o essent menors quan
siguin
discapacitats,
sempre que depenguin i
convisquin amb el declarant com a mínim la meitat de l´any, i sempre i
quan NO obtinguin ingressos superiors a
8.000€ ANUALS.

D).- PENSIONS COMPENSATÒRIES O D’ALIMENTS
Pot tenir-se en compte si es
paga alguna pensió a l’excònjuge o fills, però sempre
que sigui per decisió judicial (cal acompanyar fotocòpia de la Sentència o Conveni aprovat judicialment).

E).- PAGAMENTS PER ADQUISICIÓ D’HABITATGE HABITUAL (ADQUIRITS ABANS DE
31/12/2012)

Si el total dels ingressos que s’obtindran durant l’any són inferiors a 33.007,20€, pot assenyalar-se aquesta casella i així el percentatge d’IRPF que s’aplicarà serà inferior al que correspondria si no es tingués dret a la deducció a l’impost per l’adquisició o rehabilitació de l’habitatge
habitual. Es tracta d’anticipar la deducció a la que es tindria lloc quan es fes l’autoliquidació
de l’impost als mesos de maig/juny de l’any següent.
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RETENCIÓ IRPF TREBALLADORS
CONSIDERACIONS IMPORTANTS A TENIR EN COMPTE:
- Si es fa constar algun familiar amb discapacitat, cal adjuntar-hi una fotocòpia
del certificat on es reconegui aquesta disminució (del Departament de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya).
- Si el declarant és estranger, cal adjuntar a la declaració fotocòpia del NIE.
- En cas que durant l´any es produeixi alguna variació de les dades (naixement
de fill, que el cònjuge es posi a treballar, o que deixi de fer-ho, que els pares/
avis vagin a viure a casa del declarant,...), cal comunicar-ho a l´empresa per tal
que aquesta realitzi el recàlcul que correspongui.
- Els càlculs per fer les retencions es faran d’acord a les dades comunicades, i si
alguna persona vol que se li descompti un percentatge superior cal que ho
sol·liciti per escrit a l´empresa.
- Aquells treballadors que s’incorporin a l´empresa iniciat l’any pot ser que amb
motiu del tipus de contracte els sigui d’aplicació un 2% de retenció perquè no
superin el mínim de la taula de retencions. Però si aquesta persona ha treballat
en algun altre lloc o ha percebut atur o altres rendes durant la resta de l’any,
haurà de fer la declaració de la renda i els més probable és que li surti a pagar,
perquè les retencions seran escasses. Per aquest motiu, possiblement el millor
seria que sol·licités a l’empresa, per escrit, un percentatge de retenció més elevat.

Restem com sempre a la vostra disposició per qualsevol qüestió que considereu convenients.
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