Documentació necessària per a la Declaració de Renda 2018 (àmbit Catalunya)
1. Dades Personals: NIF i/o dades de tots els membres de la Unitat Familiar i circumstàncies personals (edat,
grau de discapacitat, etc.).
2. Dades fiscals: Opcions - mitjançant la casella 450 Renda 2017 i la data de caducitat del DNI o NIE / Cl@ve
PIN o certificat electrònic.
3. Hisenda podrà confeccionar els càlculs (esborrany amb opció individual i/o conjunta) (*):
- Ingressos de nòmines, incloent retencions i
cotització a la Seguretat Social.
- Cotitzacions d’autònoms.
- Ingressos per pensions i les aportacions als plans
de pensions.
- Comptes bancaris i actius financers.

- Béns immobles i la seva referència cadastral,
hipoteques, etc. I la naturalesa de la seva afectació
(habitatge
habitual,
afecte
a
activitats
econòmiques, pàrquings, solars, etc.)
- Valor de transmissió de participacions o accions
i/o immobles.

(*) És aconsellable la seva revisió, respecte a dades que fossin incorrectes i d’altres que no hi fossin contemplades.

4. EXEMPCIONS A TENIR EN COMPTE:
a) Exempció de les prestacions públiques per maternitat i/o paternitat (Novetat 2018) i aplicació retroactiva
d’aquesta exempció d’exercicis retroactius mitjançant la presentació de la rectificació de la declaració
presentada.
b) Exempció total dels premis de loteria i apostes organitzades per la Societat Estatal i Apostes de l’Estat i
pels òrgans o entitats de les Comunitats Autònomes, així com els dels sorteigs organitzats per la Creu Roja
Espanyola i de les modalitats de jocs autoritzats a l’ONCE (a tenir en compte el gravamen especial del 20%
sobre els mateixos quan el seu import sigui > a 2.500 €). Per tant informació de la percepció obtinguda
d’aquest tipus de premis ( No obligació de declarar en Renda, encara que sí per control d’estalvi i d’inversions
efectuats).
c) Exempció dels rendiments positius del capital mobiliari procedents dels NOUS PLANS D’ESTALVI A LLARG
TERMINI (Sempre que no s’efectuï cap disposició del capital resultant del Pla abans de finalitzar el termini de 5
anys des de la seva obertura).
d) Dividends i participacions en beneficis per a la participació en els fons propis de qualsevol tipus d’entitat.
SUPRESSIÓ DE L’EXEMPCIÓ DEL LÍMIT DE 1.500 € ANUALS (DES DE 2015).
e) Exempció de les rendes mínimes d’inserció establertes per les CCAA, i les altres ajudes per atendre a
col·lectius de risc d’exclusió social, situacions d’emergència social, habitacional, d’alimentació, escolarització i
altres necessitats bàsiques de menors o discapacitats que manquin de mitjans econòmics suficients. Import
màxim conjunt d’1,5 vegades l’IPREM.
f) Exempció de les ajudes concedides a les víctimes de delictes violents previstos en la Llei 35/1995 i la Llei
1/2004 de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere, i altres ajudes públiques satisfetes a
víctimes de violència de gènere per tal condició.
g) Exempció del guany patrimonial conseqüència de les dacions en pagament o d'un procediment d'execució
hipotecària que afecti a l'habitatge habitual del contribuent, en determinats supòsits. Serà necessari no
disposar d'altres béns o drets en quantia suficient per a satisfer la totalitat del deute i evitar la transmissió de
l'habitatge.

5. Certificats de retencions sobre RETRIBUCIONS I SALARIS, I RETENCIONS PRACTICADES COM A
PROFESSIONALS: Documentació facilitada per les empreses on ha treballat durant 2017, així com prestacions
de serveis realitzades, i altra informació a tenir en compte:
- Salari brut, incloent retribució en diner, en espècie, dietes…
- Indemnitzacions percebudes.
- Quotes de Col·legis Professionals.

- Cotitzacions a la Seguretat Social.
- Retencions per l'IRPF.
- Quotes d'Afiliació a Sindicats.

Cal tenir en compte l'exempció en l'IRPF de les prestacions per atur percebudes en la modalitat de
pagament únic (des de 2013 va desaparèixer el límit de 15.500 €).
ATENCIÓ!: Cal tenir en compte, en cas de figurar exempció de dietes per locomoció i manutenció, que
correspongui a desplaçaments realitzats i que l’empresa certifiqui aquesta circumstància. Aconsellable
disposar de les proves i justificants dels desplaçaments realitzats (fulls de rutes realitzades i els seus
justificants).
6. Certificats d’entitats financeres i/o entitats de previsió social, referent a la percepció del rescat de Plans
de Pensions: (per les contingències de Jubilació, atur, gran invalidesa, etc.):
-

Imports relatius a la percepció de capital i els còmputs de reducció del 40%.
Imports relatius a la percepció de renda vitalícia, si s’escau.

7. Certificat de prestacions i retencions: L’entitat gestora de la Seguretat Social ha de facilitar aquesta
documentació pels casos de pensions de jubilació, atur o accidents i d’altres prestacions obtingudes.
8. Certificats de comptes bancaris: Informació de l’entitat financera que inclou els saldos dels comptes a 31
de desembre, saldos mitjos del 4t. trimestre, interessos i quantitats retingudes, així com d’altra informació
rellevant respecte conversió de participacions preferents en bons i/o accions.
9. Certificats de fons d'inversió, de cartera d'accions, pagarés, obligacions, dipòsits i en general, qualsevol
actiu financer: valoració a 31 de desembre de 2017, imports d’adquisició, interessos i quantitats retingudes.
10. EN RENDIMENTS DE CAPITAL MOBILIARI: DISTRIBUCIONS DE PRIMA D’EMISSIÓ I REDUCCIÓ DE CAPITAL
AMB DEVOLUCIÓ D’APORTACIONS.
Disposar de la informació comptable i mercantil, per la tributació en concepte de rendiments de capital
mobiliari, dels supòsits de distribució de la prima d’emissió corresponent a valor no cotitzats així com per les
reduccions de capital amb devolució d’aportacions als socis.
INFORMACIÓ PEL CÒMPUT : Fons propis del darrer exercici tancat amb anterioritat a la data de la distribució
de la prima corresponent a les accions o participacions i el seu valor d’adquisició, imports repartits de
beneficis procedents de reserves incloses en aquests fons propis.
Es computarà com a rendiment de capital mobiliari, quan la diferència entre el valor dels Fons Propis del
darrer exercici tancat amb anterioritat a la data de distribució de la prima corresponent a les accions o
participacions i el seu valor d’adquisició, sigui POSITIVA, l’import obtingut (o el valor normal de mercat dels
béns o serveis o drets rebuts), es considerarà rendiment del capital mobiliari amb el límit de l'esmentada
diferència positiva. (Pel càlcul del límit, els fons propis s’hauran de minorar, si s’escau, en els imports repartits
de beneficis procedents de reserves incloses en els fons propis, amb anterioritat a la data de la distribució de
la prima d’emissió, i en l’import de les reserves legalment indisposables incloses en aquests fons propis que
s’haguessin generat amb posterioritat a l’adquisició de les accions o participacions.

11. Deducció de l'habitatge habitual: Des de 1 de Gener de 2013 ja no s’aplica en adquisicions a partir
d’aquesta data: S’aconsella tanmateix disposar de les Escriptures i altra documentació de l’adquisició i/o
construcció de l'habitatge habitual efectuada en exercicis anteriors, així com de les reinversions efectuades de
l’habitatge habitual (Escriptures de Venda i d’adquisició i dades hipotecàries corresponents relatives a les
transaccions efectuades), despeses de notaris, registre, pagaments al constructor, a la immobiliària i si s’escau
imports de contractes d’arres.
Tanmateix cal tenir en compte que:
A) es podrà continuar desgravant si s’ha adquirit l’habitatge habitual amb anterioritat a 1 de Gener de
2013 o satisfet quantitats amb anterioritat a aquesta data per a la construcció de la mateixa.
B) haver satisfet quantitats amb anterioritat a 1 de Gener de 2013 per obres de rehabilitació o
ampliació de l’habitatge habitual, sempre que les citades obres estiguin acabades abans de 1 de Gener
de 2017.
C) haver satisfet quantitats per a la realització d’obres i instal·lacions d’adequació de l’habitatge
habitual de les persones amb discapacitat amb anterioritat a 1 de Gener de 2013 sempre i quan les
citades obres estiguessin concloses abans de 1 de Gener de 2017.
En tot cas resultarà necessari que el contribuent hagués practicat la deducció per inversió en habitatge
habitual en relació amb les quantitats satisfetes per a l’adquisició o construcció del dit habitatge en un
període impositiu meritat amb anterioritat a 1 de Gener de 2013.
12. Rebut IBI propietats immobiliàries: Dades referència cadastrals, naturalesa i afectació de l’immoble (és
imprescindible contrastar les dades de titularitat del contribuent, respecte de les que figurin a les dades fiscals
d’Hisenda, per tenir en compte les discrepàncies que apareixen i les incidències fiscals que se’n puguin derivar).
RECORDATORI PER A 2018: En les imputacions de renda immobiliària el tipus de l’1,1% s’aplicarà únicament
per a valors cadastrals revisats en els deu períodes impositius anteriors al moment en que s’imputarà la renda,
desapareixen la referència a 1994. (en altre cas el % d’imputació serà del 2%).
13. Arrendaments d'immobles i/o negocis: Rebuts d’ingressos així com factures de les despeses necessàries i
correlacionades amb els ingressos, factures de millores i inversions efectuades. Pels arrendaments dels locals
de negoci es precisarà el certificat de retencions. Pels arrendaments d’habitatges, es precisarà el certificat de
l’arrendatari
14. Certificat préstecs hipotecaris: Quadre d’amortització de l’hipoteca facilitada per l’entitat financera que
inclou interessos, capital, comissions i si s’escau, capital i interessos de préstecs personals i/o familiars
efectuats, en base a les condicions contractuals pactades. Cal tenir en compte els imports destinats
efectivament a l’adquisició de l’habitatge habitual i la informació precisa a facilitat en la pròpia declaració,
respecte del préstec a considerar.
15. GUANYS I PÈRDUES PATRIMONIALS:
DISTINCIÓ PERÍODE DE GENERACIÓ:
Ha desaparegut la distinció els guanys i pèrdues patrimonials derivades de transmissions amb període de
generació igual o inferior a l’any, de forma que sigui quin sigui el seu període de generació formen part de la
BASE IMPOSABLE D’ESTALVI.

COEFICIENTS D’ACTUALITZACIÓ:
Cal tenir en compte que, en la transmissió d’immobles, es va eliminar l’aplicació dels coeficients
d’Actualització com a corrector de la depreciació monetària actualitzant el valor d’adquisició. Així mateix el
saldo negatiu de la integració i compensació de guanys i pèrdues patrimonials en la base imposable general,
es PODRÀ COMPENSAR amb el saldo positiu dels rendiments i les imputacions de renda, amb el límit del 25%.
INTEGRACIÓ RENDIMENTS CAPITAL MOBILIARI I SALDO POSITIU GUANYS I PÈRDUES PATRIMONIALS:
Els rendiments de capital mobiliari que s’integren entre sí en la BASE IMPOSABLE DE L’ESTALVI. Si els
rendiments són negatius, el seu import es compensarà amb el saldo positiu dels GUANYS I PÈRDUES
PATRIMONIALS amb el límit del 25%, d’aquest saldo positiu (*).
GUANYS I PÈRDUES PATRIMONIALS que s’integren en la BASE IMPOSABLE DE L’ESTALVI. Si el saldo de la
integració i compensació fos negatiu, el seu import es podrà compensar amb el saldo positiu dels
RENDIMENTS DE CAPITAL MOBILIARI, amb el límit del 25%, d’aquest saldo positiu.
En ambdós casos, si restés SALDO NEGATIU, el seu import es compensarà en els 4 anys següents.
(*) Període transitori: Durant els anys 2015, 2016 i 2017 el % ha estat del 10%, 15% i 20%, respectivament.
En el període de 2018 serà del 25%.
COEFICIENTS D’ABATIMENT:
Es mantenen els coeficients d’abatiment tot i que es limita la seva aplicació als guanys patrimonials derivats
de la venda de béns amb un valor de transmissió màxim de 400.000 €.
ATENCIÓ: Aquest límit s’aplicarà AL CONJUNT DELS VALORS DE TRANSMISSIÓ de tots els elements
patrimonials a què hagin resultat d’aplicació els coeficients d’abatiment des de 1 de Gener de 2015 fins el
moment de la imputació temporal del guany patrimonial. És un límit conjunt amb independència del fet que la
venda de cadascun d’ells es produeixi en diferents moments.
Quan l’IMPORT DEL VALOR DE LA TRANSMISSIÓ DELS ELEMENTS PATRIMONIALS SIGUI INFERIOR A 400.000 €, LA
PART DEL GUANY PATRIMONIAL GENERADA AMB ANTERIORITAT a 20/01/2006 ES REDUIRÀ EN L’IMPORT RESULTANT
D’APLICAR ELS COEFICIENTS D’ABATIMENT.
Quan l’IMPORT DEL VALOR DE LA TRANSMISSIÓ DELS ELEMENTS PATRIMONIALS SIGUI SUPERIOR A 400.000 €, PERÒ
EL VALOR DE LA TRANSMISSIÓ DE TOTS ELS ELEMENTS PATRIMONIALS A QUE S’HAGIN APLICAT COEFICIENTS
D’ABATIMENT TRANSMESOS DES DE 1 DE Gener de 2015 fins a la data de transmissió, SIGUI INFERIOR A 400.000 €, LA
REDUCCIÓ S’APLICARÀ A LA PART DEL GUANY PATRIMONIAL GENERADA AMB ANTERIORITAT A 20/01/2006, que
proporcionalment es correspongui amb la part del valor de transmissió de l’element patrimonial que sumat al valor
de transmissió patrimonial de tots els elements patrimonials a què s’hagin aplicat coeficients d’abatiment, no superi
400.000 €.
Quan l’IMPORT DEL VALOR DE LA TRANSMISSIÓ DELS ELEMENTS PATRIMONIALS SIGUI SUPERIOR A 400.000 €, I LA
TRANSMISSIÓ DE TOTS ELS ELEMENTS PATRIMONIALS A QUE S’HAGIN APLICAT COEFICIENTS D’ABATIMENT
TRANSMESOS DES DE 1 DE Gener de 2015 fins a la data de transmissió, SIGUI SUPERIOR A 400.000 €, NO S’APLICARÀ
CAP REDUCCIÓ RESPECTE DEL GUANY PATRIMONIAL GENERAT AMB ANTERIORITAT A 20/01/2006.

NOU SUPÒSIT D’EXCLUSIÓ DELS GUANYS PATRIMONIALS QUE ES POSIN DE MANIFEST AMB MOTIU DE LA
TRANSMISSIÓ D’ELEMENTS PATRIMONIALS (IMMOBLES I D’ALTRES ELEMENTS PATRIMONIALS) PER
MAJORS DE 65 ANYS:
Queden exclosos de gravamen els guanys patrimonials que es posin de manifest en la transmissió d’elements
patrimonials per majors de 65 anys, sempre que l’import (total o parcial), obtingut en la transmissió es
DESTINI EN EL TERMINI DE 6 MESOS A CONSTITUIR UNA RENDA VITALÍCIA ASSEGURADA A FAVOR SEU.
L’IMPORT MÀXIM TOTAL A AQUESTS EFECTES QUE ES PODRÀ DESTINAR SERÀ DE 240.000 €.
S’exclourà de tributació la part proporcional del guany patrimonial obtingut si l’import reinvertit és inferior al
total percebut en la transmissió.
EXTINCIÓ DEL RÈGIM MATRIMONIAL DE SEPARACIÓ DE BÉNS:
RECORDATORI PER A 2018: NO EXISTEIX GUANY O PÈRDUA PATRIMONIAL, QUAN PER IMPOSICIÓ LEGAL O
RESOLUCIÓ JUDICIAL, ES PRODUEIXIN ADJUDICACIONS PER CAUSA DIFERENT DE LA PENSIÓ COMPENSATÒRIA
ENTRE CÒNJUGES, TAMBÉ EN LES COMPENSACIONS DINERÀRIES, QUE S’AFEGEIXEN A L’ADJUDICACIÓ DE
BÉNS.
ATENCIÓ: LES COMPENSACIONS DINERÀRIES NO DONARAN DRET A REDUIR LA BASE IMPOSABLE DEL
PAGADOR NI CONSTITUIRÀ RENDA PER AL PERCEPTOR.
La documentació a tenir en compte és la següent:
- Escriptures de transmissió onerosa d’immobles o per transmissió lucrativa (donació o “mortis-causa”).
- Informació de transmissió de participacions i/o accions d’entitats mercantils, dissolucions de societats:
Imports d’adquisició o subscripció i import de transmissió.
- Justificants de les pèrdues en el joc i dels guanys obtinguts en bingos, casinos, màquines escurabutxaques,
jocs on-line.
- Justificants bancaris de les Participacions Preferents en cas de conversió en Obligacions i/o Accions, i
també import indemnització, si s’escau obtingut de l’Entitat financera.
- Dades justificatives (Escriptures i documentació rellevant) en cas de dacions en pagament de l’habitatge a
l’Entitat financera.
- ÉS IMPORTANT GUARDAR JUSTIFICANTS DE RELLEVÀNCIA RESPECTE LES DATES D’ADQUISICIÓ, MILLORES,
ETC., AIXÍ COM ELS VALORS DE TRANSMISSIÓ DERIVATS DE LES ESCRIPTURES I/O DOCUMENTS DE
TRANSMISSIÓ, PER L’APLICACIÓ PERTINENT DELS COEFICIENTS D’ABATIMENT, TENINT EN COMPTE EL LÍMIT
DELS 400.000 € DELS VALORS DE TRANSMISSIÓ RESPECTIUS.
- Documentació de les rendes vitalícies constituïdes respecte dels imports obtinguts en la transmissió
d’elements patrimonials.
16. Certificat de valors cotitzats i de fons d’inversió i altres actius financers: L’entitat gestora ha de facilitar
aquesta documentació que ha d’incloure:
- Cotització mitja del 4t. Trimestre i valor liquidador a 31 de Desembre (fons d’inversió i d’altres actius
financers).
- Dividends, interessos i retencions.
- Despeses i comissions.
- Operacions de venda i compra, i operacions de venda de drets de subscripció.

17. Rendiments d'activitats econòmiques en ESTIMACIÓ DIRECTA:
RECORDATORI PER A 2018: Amb caràcter general l’import d’aquesta reducció passa a ser de 2.000 €.
Addicionalment, si el rendiment net d’aquestes activitats econòmiques (1), és inferior a 14.450 € es minorarà
en les següents quanties:

Rendiments nets

Altres rendes (excloses les exemptes)

Reducció

11.250 euros o menys 6.500 euros o menys

3.700 €

Entre 11.250 i 14.450

6.500 euros o menys 3.700 – [1,15625x (RN – 11.250)]

Més de 14.450 euros

Qualsevol import

0

Tanmateix amb efectes des de 5 de Juliol de 2018, s’ augmenta la reducció per obtenció de rendiments del
treball, i s’amplien els límits màxims que permeten aplicar les distintes quanties de reducció. De forma que:
Rendiments nets

Altres rendes (excloses les exemptes)

13.115 euros o menys 6.500 euros o menys

Reducció
5.565 €

Entre 13.115 i 16.825

6.500 euros o menys 5.565 – [1,5x (RN – 13.115)]

Més de 16.825 euros

Inferiors o iguals a 6.500 €

0

En el cas de la meritació de l’ impost a partir del 5 de Juliol de 2018, la reducció serà la resultant d’incrementar
la quantia derivada de l’ aplicació de la normativa vigent a 31/12/2017 en la meitat de la diferència positiva
resultant de minorar l’ import de la reducció per obtenció de rendiments del treball aplicant la normativa
vigent a 1 de Gener de 2019, en la quantia de la reducció calculada d’acord amb la normativa vigent a
31/12/2017.
Així mateix quan es tracti de persones amb discapacitat, podran addicionalment reduir 3.500 € anuals.
L’import serà de 7.750 € anuals per a les persones amb discapacitat que acreditin necessitar ajuda de terceres
persones o mobilitat reduïda, o un grau de discapacitat igual o superior al 65%.
(1) Activitats econòmiques que la totalitat dels seus lliuraments o prestacions de serveis s’hagin d’efectuar a
una única persona, física o jurídica, no vinculada, o que el contribuent tingui la consideració de treballador
autònom econòmicament depenent. El conjunt de despeses deduïbles corresponent a totes les seves
activitats econòmiques no pot excedir del 30% dels seus rendiments íntegres declarats. S’hauran de
complir durant tot el període impositiu totes les obligacions formals i d’informació, control i verificació i
que no percebin rendiments del treball en el període impositiu, a no ser que siguin prestacions per atur o
de les previstes en l’art. 17.2. a) Llei 35/2006 IRPF, sempre que l’import no superi els 4.000 € anuals, i que
almenys el 70% dels ingressos del període impositiu estiguin subjectes a retenció o ingrés a compte i que
no realitzi cap activitat econòmica mitjançant entitats en atribució de rendes.
En les despeses deduïbles per a empresaris i professionals en ED simplificada, la quantia per al conjunt de
provisions deduïbles i despeses de difícil justificació no podrà ser superior a 2.000 € anuals.

18. Rendiments d'activitats econòmiques. Incentius fiscals de caràcter empresarial d'aplicació en l'exercici
2018:
- Deducció per inversió dels beneficis en béns de l'immobilitzat material i d'inversions immobiliàries (10%),
serà d’aplicació respecte dels rendiments nets d’activitats econòmiques obtinguts a partir de 1 de Gener
de 2013. Cal tenir en compte els requisits de quantia de la inversió, termini, % sobre rendiments invertits,
límits sobre quotes i permanència de funcionament dels bens en el patrimoni.
- Deducció per creació de llocs de treball amb discapacitat en funció del seu grau (augment d’imports).
- Deduccions fiscals per la contractació per part de Pimes de treballadors menors de 35 anys i aturats.
- Règim general i règims especials de deduccions per incentius i estímuls a la inversió empresarial.
19. Certificats d’assegurances de vida, jubilació o malaltia i els rescats que s’hagin produït: L’han de facilitar
les Companyies d’assegurances o Entitats Financeres.
20. Aportacions a Mutualitats de previsió social alternatives al règim especial de la Seguretat Social dels
Treballadors per Compte propi o Autònoms, en la part que tingui per objecte la cobertura de les
contingències ateses per aquest Règim Especial (Deducció amb el límit del 50% de la quota màxima per
contingències comunes establerta en el Règim especial).
21. Certificat d’invalidesa així com, en el cas que sigui necessari, acreditació de necessitat d’obres
d’adequació en l’habitatge per a minusvàlids, i poder acreditar adequadament aquestes circumstàncies per
part de Seguretat Social i/o Departament de Benestar Social i Família.
22. Tenir en compte nous impostos negatius a favor dels contribuents que efectuïn una activitat econòmica
per compte propi o d’aliè integrats en una família nombrosa, o amb ascendents o descendents discapacitats
a càrrec del contribuent. El límit per cadascuna de les deduccions són les seves cotitzacions socials.
Es computen diferents imports, que minoraran la quota diferencial de l’impost els que realitzin una activitat
econòmica per compte propi o aliè per la qual estiguin donats d’alta en el règim corresponent de la Seguretat
Social o mutualitat, o que percebin prestacions contributives i assistencials del sistema de protecció de
desocupació, pensions de la Seguretat Social o Classes Passives o percebudes per Mutualitats de Previsió
social.
23. Informació fiscal del pla de pensions: Informació sobre les aportacions efectuades pel partícip i/o
promotor.
APORTACIONS A PLANS DE PENSIONS: Es modifica el límit màxim de reducció en les aportacions a sistemes
de previsió social de què sigui partícip, mutualista o titular el cònjuge del contribuent. El límit passa a ser de
2.500 € anuals.
Es modifica, així mateix, el límit màxim de reducció en les aportacions. S’aplicarà com a reducció el menor de
les quantitats següents:
El 30% de la suma dels rendiments nets del treball i d’activitats econòmiques percebuts de forma individual en
l’exercici i 8.000 € anuals. Es mantenen els 5.000 € anuals per a les primes a assegurances col·lectives de
dependència satisfets per l’empresa.

NOUS PLANS D’ESTALVI A LLARG TERMINI:
1.- Assegurances individuals de vida (SIALP). Es reserva a contractes celebrats a partir de 1 de Gener de 2015;
no poden cobrir contingències diferents de supervivència o mort. El contribuent és contractant, assegurat i
beneficiari, llevat del cas de mort.
2.- Dipòsits o Contractes financers integrats en un Compte individual del Pla separats en entitats de Crèdit
(CIALP). La inversió per aportacions es limita a 5.000 €/any. Els rendiments que generen els dipòsits i els
contractes financers s’integren de forma obligatòria en el compte individual, i no computen als efectes
d’aquest límit.
Els Plans només poden fer-se efectius pel total en forma de capital, mai en forma de rendes ni reintegraments
parcials. Exempció dels rendiments positius si existeix permanència al menys de 5 anys des de la primera
aportació. Es perdria el benefici de l’exempció al efectuar disposició, abans del termini de 5 anys o per
l’incompliment del límit màxim d’aportacions anuals.
24. Informació fiscal dels imports invertits en empreses de nova o recent creació (increment del % i de la
base de deducció des de 1 de Gener de 2018): Deducció de la quota estatal respecte de la inversió realitzada
(30% de deducció amb una base màxima de 60.000 € - Import Fons Propis no superior a 400.000 € en l’any de
la inversió) - En la posterior desinversió a efectuar entre tres i dotze anys estarà exempt el guany patrimonial si
es reinverteix en una altra entitat de nova o recent creació -.
25. Registres Fiscals: Informació de caràcter fiscal i/o comptable d’empresaris individuals o professionals que
desenvolupin activitats econòmiques (en funció dels distints règims de tributació), així com de la
documentació justificativa de les despeses imputades i les proves relatives a capítols com les despeses de
vehicles i despeses de viatges.
26. Cartes de pagament fraccionat i declaracions informatives: Per a empresaris i professionals (si s’escau)
(models 130, 131 i també les declaracions d’IVA i Resum Anual), així com model 184, en el cas de SCP i CB.
27. Rebuts o certificats de les quantitats donades a entitats benèfiques, entitats sense ànim de lucre
acollides a la Llei 49/2002 (llei del Mecenatge).
28. Rebuts dels pagaments del lloguer de l’habitatge habitual, per determinar la possible deducció en quota,
tant de la part estatal, com de la part autonòmica.
29. Altres circumstàncies sobrevingudes o que s’hagin produït durant l’exercici 2018: Convenis de Separació
o Divorci, Pensions Compensatòries pagades, canvi de situació civil per viduïtat o per casament. Naixement i/o
adopció de fills, convivència efectiva amb ascendents i/o descendents. Circumstàncies específiques en la
convivència de parelles de fet. Pagament de pensions compensatòries al ex cònjuge, i si s’escau, pensions
alimentàries als fills i circumstàncies importants respecte la custòdia compartida dels fills, per tal de valorar
les reduccions aplicables o no.

ESPECÍFIC IRPF 2018 QUOTA AUTONÒMICA CATALUNYA
1. Quantitats invertides en l'adquisició d'accions o participacions socials conseqüència d'acords de
constitució de societats o d'ampliació de capital en societats mercantils sempre i quan es compleixin
determinats requisits (Deducció 30% dels imports invertits amb un import màxim de deducció 6.000 €).

2. Quantitats invertides en l'adquisició d'accions conseqüència d'acords d'ampliació de capital subscrits per
mitjà del segment d'empreses en expansió del MAB (Mercat Alternatiu Borsari). (Import màxim de deducció
10.000 €). Art. 21 Llei 26/2009 Generalitat de Catalunya.
3. Per naixement i adopció de fills: 300 € per naixement i adopció de fills, en la declaració conjunta dels
progenitors ó 150 €, en la declaració individual de cadascun d’ells.
4. Per rehabilitació d’habitatge habitual: 1,5% de les quantitats satisfetes en el període impositiu.
5. Donacions efectuades a entitats que promoguin la llengua catalana, que contribueixin a la millora de medi
ambient, a favor de centres d’investigació adscrits a universitats catalanes i els promoguts o participats per la
Generalitat, que tinguin per objecte el foment de la investigació científica i el desenvolupament i la innovació
tecnològica.
6. Pel pagament d’interessos de préstecs pels estudis de màster i de doctorat: l’import dels interessos pagats
en el període impositiu per préstecs concedits mitjançant l’Agència de Gestió d’Ajudes Universitàries i
d’Investigació.
7. Impost sobre el Patrimoni. Hi ha obligació de presentar declaració. El mínim exempt fins a 500.000 €. Les
normes de valoració de l’Impost es regiran segons la Llei 19/1991.

RECORDATORIS I NOVETATS RENDA 2018:
1.- CANVIS EN LA OBLIGACIÓ DE DECLARAR
a) Rendiments íntegres del treball amb el límit de 22.000 € anuals.
Aquest límit serà de 14.000 € per els contribuents que percebin rendiments íntegres del treball, en els
següents supòsits:
S’eleva el llindar inferior de la obligació de declarar establert per als perceptors de rendiments del
treball de 12.000 € a 14.000 €, quan procedeixin de més d’ un pagador, es percebin pensions
compensatòries del cònjuge o anualitats per aliments, el pagador no estigui obligat a retenir o siguin
rendiments subjectes a tipus fix de retenció. Aquest import de 14.000 € només s'aplicarà des de el 5 de
Juliol de 2018, i per tant queda en 12.643 € per aquest període 2018.
•

Quan procedeixin de mes d’un pagador. Tanmateix, el límit serà de 22.000 € anuals en els supòsits
següents:
o Si la suma de les quantitats percebudes del segon i restants pagadors, per ordre de quantia
no supera en el seu conjunt la quantitat de 1.500 € anuals.
o Quan es tracti de contribuents que els seus únics rendiments del treball consisteixin en les
prestacions passives, a que es refereix l’ art. 17.2.a) de la Llei i la determinació del tipus de
retenció aplicable s’ hagués realitzat d’ acord amb el procediments especial reglamentari.

•
•
•

Quan es percebin pensions compensatòries del cònjuge o anualitats per aliments diferents de les
previstes en l’art. 7 d’aquesta Llei.
Quan el pagador dels rendiments del treball no estigui obligat a retenir d’ acord amb el reglament.
Quan es percebin rendiments íntegres del treball subjectes a tipus fix de retenció.

b) Rendiments íntegres del capital mobiliari i guanys patrimonials sotmesos a retenció o ingrés a compte,
amb el límit conjunt de 1.600 € anuals.
c) S’estableix un límit quantitatiu conjunt de 1.000 €, en el sentit de no haver de declara quan s’obtinguin
rendes procedents exclusivament de rendes immobiliàries imputades, rendiments íntegres del capital
mobiliari no subjectes a retenció derivades de Lletres del Tresor i subvencions per a l’adquisició
d’habitatges de protecció oficial o de preu taxat i altres guanys patrimonials d’ajudes públiques, amb el
límit conjunt de 1.000 € anuals.
En cap cas, hauran de declarar els contribuents que obtinguin exclusivament rendiments íntegres del
treball, del capital o d’ activitats econòmiques, així com a guanys patrimonials, amb el límit conjunt de
1.000 € anuals i pèrdues patrimonials de quantia inferior a 500 €.
2.- DEDUCCIÓ PER DESPESES EN CENTRES D’EDUCACIÓ INFANTIL (NOVETAT 2018)
Deducció per mares treballadores amb fills d’ entre 0 i 3 anys que van a guarderies o centres autoritzats:
deducció de 1.000 € (els requisits són: estar treballant ja sigui per compte aliena o autònoma i haver satisfet,
durant 2018, despeses de custodia del fill menor de 3 anys en aquests centres). Les despeses són aquelles
relacionades amb la matrícula, assistència en horari general i ampliat i l’ alimentació, si s’ han produït per mes
complet).
No hi haurà la possibilitat d’ aplicar la deducció si aquestes quantitats son pagades per empreses mitjançant
rendiments de treball en espècie, així com imports subvencionats tals com les anomenades “beques
menjador”, ja sigui per Ajuntaments com per la Generalitat i/o Govern Balear.
3.- DEDUCCIÓ PER RENDIMENTS EN ACTIVITATS ECONÒMIQUES PER AUTÒNOMS QUE REALITIZIN
ACTIVITATS PER COMPTE PROPI EN EL SEU DOMICILI (NOVETAT 2018)
Deducció d’ un 30% de les despeses de subministraments de l’ habitatge, sobre la part proporcional dels m2
on s’ exerceixi l’ activitat (subministraments d’ aigua, gas, electricitat, telefonia i Internet), així com una
deducció d’ un màxim de 11 € diaris de manutenció sempre que s’ acrediti la despesa en establiments de
restauració i s’ abonin utilitzant mitjans electrònics de pagament.
4.- FAMÍLIES NOMBROSES O AMB MEMBRES A CÀRREC AMB DISCAPACITAT (NOVETATS 2018)
La deducció per discapacitat, per a la seva aplicació es tenir a càrrec un descendent o ascendent, amb aquesta
situació, i que doni dret a l’ aplicació del mínim per descendents o ascendents. L’ import de la deducció es de
1.200 €.
En referència a la deducció per família nombrosa s’ aplica per ser ascendent germà orfe de pare i mare, que
formi part d’ una família nombrosa, o ascendent separat legalment, o sense vincle matrimonial, amb dos fills
sense dret a percebre anualitats per aliments i pels que tingui dret a la totalitat del mínim, fins a 1.200 €. En
família nombrosa de categoria especial la deducció s’ incrementarà en un 100%, es a dir, serà de 2.400 €.
Amb efectes des de 5 de Juliol 2018, s’ ha incrementat l’ import de la deducció per família nombrosa o
persones amb discapacitat a càrrec. Es de 600 € anuals per cada fill que formi part de la família nombrosa que
excedeixi del quart per a la categoria general o del sisè per a la categoria especial.

5.- CLÀUSULES SOL:
Dels imports percebuts pel contribuent per la devolució de les quantitats que prèviament haguessin satisfet a
l’entitat financera per aplicació de les clàusules sol, si a més s’haguessin percebut interessos indemnitzatoris,
NO HAURAN de tributar per aquests imports, i no s’hauran d’incloure en la B.I. de l’Impost.
S’HA DE TENIR EN COMPTE que:
Sí s’hauran de regularitzar i INCLOURE EN LA DECLARACIÓ D’IRPF 2018, SI ELS INTERESSOS PERCEBUTS
S’HAGUESSIN APLICAT A LA DEDUCCIÓ PER INVERSIÓ EN HABITATGE HABITUAL, O HAGUESSIN TINGUT LA
CONSIDERACIÓ DE DESPESA DEDUÏBLE (CAS DE PRÉSTECS VINCULATS A ACTIVITATS ECONÒMIQUES).
S’hauran d’incloure els imports deduïts en la declaració de renda d’exercicis precedents, en l’exercici en que
s’hagi produït la sentència, el laude arbitral o l’acord amb l’entitat (segons art. 50 del Reglament de l’IRPF),
encara que sense incloure interessos de demora (no caldrà efectuar declaracions complementàries). Es
marcarà la casella 540 i els imports s’inclouen a les caselles 539 i 542.
Si els imports percebuts es destinen directament, per l’entitat financera, a minorar el principal del préstec, NO
S’HAURAN DE REGULARITZAR LES DEDUCCIONS PRACTICADES ANTERIORMENT QUE CORRESPONGUIN A
AQUESTS IMPORTS.
SI ELS IMPORTS PERCEBUTS VAN SER DESPESA DEDUÏBLE, S’HAURAN DE PRESENTAR DECLARACIONS
COMPLEMENTÀRIES DELS CORRESPONENTS EXERCICIS, TREIENT LA PART DE DESPESA CORRESPONENT, SENSE
SANCIÓ NI INTERESSOS DE DEMORA (és el cas d’interessos que haguessin estat deduïbles respecte de préstecs
vinculats d’activitats econòmiques). En aquest cas SÍ QUE S’HAURAN DE PRESENTAR DECLARACIONS
COMPLEMENTÀRIES.
6.- DEDUCCIÓ PER LLOGUER I PER ADQUISICIÓ HABITATGE HABITUAL
•

IMPORTS QUE HAGUESSIN FORMAT PART DE LA BASE DE LA DEDUCCIÓ PER INVERSIÓ EN HABITATGE
HABITUAL

En la mesura que els imports haguessin format part de la base de la deducció per inversió en habitatge
habitual practicada en declaracions anteriors, PERDRAN EL DRET A PRACTICAR LA DEDUCCIÓ, EL QUE
OBLIGARÀ A REGULARITZAR LA SEVA SITUACIÓ TRIBUTÀRIA CONFORME EL QUE ES DISPOSA EN L’ART. 59 DEL
R.D. 439/2007. (Consultes Vinculants V2430/2016 i V2431/2016).
•

DEDUCCIÓ PER LLOGATERS

Podran aplicar la deducció aquelles persones que haguessin signat un contracte d’ arrendament d’ habitatge
abans de l’ 1 de Gener de 2015. La base imposable ha de ser inferior a 24.107,20 € bruts durant l’ exercici
2018. La deducció es del 10,05% dels imports satisfets en concepte de lloguer de l’ habitatge en consideració.
7.- DEDUCCIÓ DE PRIMES D’ASSEGURANÇA PER MALALTIA
Els contribuents que determinin el rendiment de les seves activitat econòmiques pel règim d’ED podran
deduir com a màxim 1.500 € per les primes d’assegurança que cobreixin la malaltia del propi contribuent i la
del seu cònjuge i fills menors de 25 anys, en cas de ser discapacitats. Aquest límit és individual per cada una de
les persones citades; en cas de no tenir discapacitat el límit és el que ja es podia aplicar de 500 € per persona.
També s’ha ampliat l’exempció per rendiments de treball en espècie pel pagament de primes o quotes
satisfetes respecte dels mateixos imports esmentats.

8.- DRETS DE SUBSCRIPCIÓ D’ACCIONS (SCRIPT DIVIDENDS)
La transmissió dels drets de subscripció preferent procedents de valors admesos a negociació es qualifica com
a guany patrimonial sotmesa a retenció (19%). I la seva tributació en l’IRPF serà a l’apartat de la renda
d’estalvi.
L’opció habitual dels dividends que es poden cobrar en accions o en capital, tributaran a partir de 2017, com
un dividend normal.
9.- NOVETATS DESTACABLES EN EL MODEL DE DECLARACIÓ
S’estableix un Annex C (des de 2017), en el que hi figurarà informació de transcendència tributària per a
exercicis futurs, com puguin ser pèrdues patrimonials obtingudes pendents de compensar. És a dir es tracta
d’una ampliació del model, que serà rellevant a l’hora de consignar-hi determinats incentius i/o pèrdues, per
possibilitar la seva aplicació en els propers exercicis fiscals.
També s’afegeix un nou apartat en el capítol de Guanys Patrimonials, respecte la transmissió dels drets de
subscripció.
10.- SOCIETATS CIVILS:
Recordar que les Societats Civils que desenvolupin activitats econòmiques en l’àmbit mercantil, han passat a
tributar a partir de l’1 de Gener de 2016 en l’Impost sobre Societats, i per tant els socis partícips, ja no
tributaran en règim d’atribució de rendes, sinó en funció dels rendiments obtinguts en el sí de la societat civil.

