



Campanya Renda 2013
Declaració IRPF i Patrimoni 2013
Arrenca la campanya de la renda 2013. El BOE ha publicat el calendari de l'Impost sobre la Renda de
les Persones Físiques i de l'Impost sobre el Patrimoni per a l'exercici 2013. L'ordre estableix els
procediments d'obtenció, modificació i confirmació de l'esborrany de declaració de l'IRPF, i es
determinen les condicions generals i el procediment per a la presentació per mitjans telemàtics o
telefònics.
Aquestes són algunes claus:
Qui han de declarar
No hauran de declarar els contribuents que hagin obtingut en l'exercici 2013 rendes inferior a:
- 22.000€ anuals quan procedeixin d'un sol pagador.
- 11.200€ anuals, quan procedeixin de més d'un pagador, sempre que la suma de les quantitats percebudes del
segon i restants pagadors, per ordre de quantia, superin en el seu conjunt la quantitat de 1.500€ anuals.

Enviament de l'esborrany
Des de l'1 d'abril de 2014, l'Agència Estatal d'Administració Tributària posarà a la disposició dels contribuents
l'esborrany o les dades fiscals de la declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques per mitjans
telemàtics, a través de la Seu electrònica de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, a la qual es pot
accedir a través del portal de l'Agència Tributària en Internet o bé directament en
https://www.agenciatributaria.gob.es.
No obstant això, plantegem els errors més comuns que pot presentar l'esborrany de la renda, i que és necessari
revisar:
1º Tenir en compte que si el contribuent ha presentat el model 720, les rendes obtingudes a l'estranger no
estaran incloses en l'esborrany (encara que l'Agència Tributària tindrà constància de l'existència d'aquests béns
susceptibles de generar rendes subjectes a retenció).
2º Si surt a l'esborrany la venda d'algun actiu financer, les dades fiscals solament reflecteixen el preu de venda,
però no el benefici o pèrdua a declarar ja que no es tenen dades sobre la data i el preu d'adquisició de l'actiu
venut. Això també és aplicable a la venda d'immobles on no consta la data d'adquisició ni el seu import
actualitzat (solament informa de les dades de la venda ) ni es té en compte una eventual exempció per
reinversió de l'habitatge habitual.
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3º L'esborrany no té en compte algunes reduccions que poden beneficiar als contribuents tals com la reducció
del 40% si s'obtenen rendiments del treball generats en més de dos anys, rescat d'assegurances de vida, etc.
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4º L'esborrany tampoc té en compte les deduccions a les quals pot tenir dret el contribuent, tals com la
deducció per lloguer, per discapacitat, deduccions autonòmiques, etc. Cal tenir en compte que una correcta
informació del grau de discapacitat pot tenir un impacte molt important en la renda del contribuent.
5º Tampoc té en compte l'esborrany les anualitats per aliments satisfetes als fills ni les pensions
compensatòries.
6º Respecte als béns llogats solament s'informa dels ingressos en aquells supòsits que l'inquilí ha declarat la
retenció i solament consta la retenció declarada per l'inquilí, la qual pot ser que sigui incorrecta i s'ha de
comprovar qui ens ha declarat i si hi ha retencions practicades i no ingressades per l'inquilí.
7º Cal tenir en compte la gran disfunció existent encara entre la informació cadastral que té en el seu poder
l'Administració i la realitat de la propietat dels béns immobles. Entre altres exemples cal tenir en compte els
casos de divorci on els cònjuges s'han repartit els immobles, herències, donacions, o compravendes recents, on
és molt possible que el cadastre no tingui la informació actualitzada i l'esborrany contingui errors. En aquests
supòsits és molt probable que les imputacions de renda estiguin calculades malament.
8º En moltes ocasions no es tenen en compte situacions personals que han variat en els contribuents
(naixement o adopció de fills, separació o divorci, etc) i per tant no es calcula la millor opció de declaració
(individual o conjunta).
9º Respecte als rendiments del treball no es tenen en compte les despeses per quotes satisfetes a sindicats,
col·legis professionals, despeses en defensa jurídica abonats pel contribuent o salaris no percebuts en
situacions litigioses amb l'empresa.
10º Hi ha supòsits que no surten en l'esborrador donacions efectuades a entitats que són fiscalment deduïbles.
Tot això fa que hàgim de mentalitzar-nos en l'adequada comprovació de l'esborrany d'Hisenda per evitar que
sortim perjudicats. Motiu que justifica que posar-se en mans de professionals, encara suposant un cost, pot
representar un gran estalvi.
Novetats
Els models de declaració de l'IRPF i de l'Impost de Patrimoni inclouen les novetats per al contribuent que van
ser aprovades al llarg del passat any.
L'ordre del Ministeri d'Hisenda publicada en el BOE recull el model de declaració de l'Impost sobre la Renda
de les Persones Físiques, que haurà de ser utilitzat per tots els contribuents, qualsevol que sigui la Comunitat
Autònoma de règim comú en la qual hagin tingut la seva residència en l'exercici 2013, tant si estan obligats a
declarar com si no ho estan i sol·liciten la devolució que els correspongui. Aquestes són les novetats més
rellevants introduïdes, sense perjudici de les normes aprovades per les pròpies Comunitats Autònomes en
matèria de tributs cedits:
Segueix-nos
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Reducció del rendiment net pels qui iniciïn una activitat econòmica
Els contribuents que iniciïn l'exercici d'una activitat econòmica i determinin el rendiment net de la mateixa
conforme al mètode d'estimació directa, podran reduir en un 20% el rendiment net positiu declarat conforme a
aquest mètode, d'acord a l'article 32 apartat 3 del la llei 35/2006 que va ser inclòs en la Llei de juliol de
mesures de suport a l'emprenedor (número tres de l'article 8 de la Llei 11/2013, de 26 de juliol). Aquesta
reducció podrà dur-se a terme en el primer període impositiu que el rendiment sigui positiu i en el període
impositiu següent.

Contribucions empresarials a assegurances col·lectives de dependència
En l'Impost sobre la renda, les aportacions i pagaments realitzats en l'àmbit de la previsió social pública o
Mutualitats tenen la consideració de despesa deduïble i necessari per a l'obtenció de rendiments del treball i
d'activitats econòmiques. Ara, s'han introduït els camps necessaris per consignar les contribucions
empresarials a assegurances col·lectives de dependència, com a conseqüència de la modificació introduïda en
la Llei 35/2006 per la Disposició Final Novena de la Llei 27/2011, d'1 d'agost.

Deducció per inversió en empreses de nova creació
El model aprovat també recull la nova deducció que beneficia als business angels o persones que aportin sol
capital per a l'inici d'una activitat o "capital llavor", prevista en l'article 68.1 de la Llei de l'impost i que va ser
introduïda per l'article 27.4 de la Llei 14/2013, de 27 de setembre, de suport als emprenedors i la seva
internacionalització. Segons aquesta norma, els contribuents podran deduir-se el 20% de la quota estatal en
l'IRPF per la inversió en societats de nova o recent creació, en les quantitats satisfetes en el període que es
tracti per la subscripció d'accions o participacions aquestes empreses de nova o recent creació. La base
màxima de deducció serà de 50.000 euros anuals i estarà formada pel valor d'adquisició de les accions o
participacions subscrites.

Deduccions per inversió de beneficis
Es modifica l'Annex 3 per incloure les noves deduccions i l'adaptació de les deduccions del règim general
previstes en la Llei de l'Impost de societats als canvis aprovats en 2013. Per al cas d'empresaris que tributin en
l'IRPF per tractar-se de persones físiques es recull una deducció en activitats econòmiques a aquells
contribuents de l'IRPF que exerceixin aquestes activitats. Es podrà incloure la inversió en elements nous de
l'immobilitzat material i de les inversions immobiliàries. Aquesta inversió donarà dret a deduir, en general, el
10% de la base liquidable corresponent als beneficis invertits.
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Canvis respecte a l'habitatge
-Obres de millora: Es realitzen els canvis necessaris per a l'aplicació de les quantitats pendents de la deducció
per obres de millora en l'habitatge, ja que aquesta deducció ha estat aplicable fins a 31 de desembre de 2012 i
en l'exercici 2013 només poden aplicar-se les quantitats pendents de deducció per excés sobre la base màxima
de deducció.
-Deducció per habitatge habitual: Després de la supressió de la deducció per inversió en habitatge habitual, a
partir d'1 de gener de 2013, es preveu l'aplicació del règim transitori per a les adquisicions, construccions,
rehabilitacions i ampliacions o per a les obres i instal·lacions d'adequació de l'habitatge habitual de persones
amb discapacitat satisfetes abans d'1 de gener de 2013.

Increments de patrimoni
S'aplica una nova fiscalitat per a la tributació dels guanys i les pèrdues patrimonials originades en vendes amb
un període de generació d'un any o inferior. Així, la lletra b) de l'article 46 de la Llei 35/2006, de 28 de
novembre, de l'IRPF i la modificació parcial de Societats i Patrimoni, determina que els guanys i pèrdues
patrimonials d'elements adquirits amb més d'un any d'antelació a la data de transmissió formen part de la
renda de l'estalvi i no de la renda general. Aquesta modificació ha obligat a realitzar els canvis necessaris en el
model de declaració, per distingir entre els guanys i pèrdues patrimonials derivades de la transmissió
d'elements patrimonials adquirits amb un any o menys d'antelació i els adquirits amb més d'un any d'antelació
a la data de transmissió.

Fraccionament del pagament
L'import del deute tributari, bé d'autoliquidació o en l'esborrany confirmat, es podrà fraccionar, sense interès
ni recàrrec, en dues parts: la primera, del 60% del seu import, en el moment de presentar la declaració, i la
segona, del 40% restant, fins al 5 de novembre de 2014, inclusivament.
No obstant això, per gaudir d'aquest benefici serà necessari que l'esborrany de la declaració confirmat o
l'autoliquidació es presentin dins dels terminis establerts.

Abril 2014.
Segueix-nos
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