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04 NOVEMBRE 2014 

 

REDUCCIÓ DEL TIPUS DE RETENCIÓ DEL 15% PER ALS CONTRIBUENTS 

QUE OBTINGUIN DETERMINATS RENDIMENTS D'ACTIVITATS 

PROFESSIONALS 

 

El percentatge de retenció sobre rendiments d'activitats professionals en l'IRPF, que en 

l'actualitat està establert, amb caràcter general, en el 21% dels ingressos íntegres serà, 

des del passat 5 de juliol de 2014, del 15% quan el volum de rendiments íntegres 

d'aquestes activitats de l'exercici anterior sigui inferior a 15.000 € i representi més del 75% 

de la suma de rendiments del treball i d'activitats econòmiques. 

Benvolgut/da Sr/a, 

En el BOE del 5 de juliol de 2014 s'ha publicat el Reial decret-llei 8/2014, de 4 de juliol, 

d'aprovació de mesures urgents per al creixement, la competitivitat i l'eficiència, que 

conté una sèrie de mesures fiscals, la majoria de les quals constitueixen un avançament 

de les incorporades en l'avantprojecte de llei de reforma fiscal. 

 

Entre altres mesures tributàries (exempció en l'IRPF i plusvàlua municipal en el cas de 

dació en pagament de l'habitatge habitual, possibilitat de compensar les pèrdues 

derivades del bescanvi de preferents amb qualsevol renda de l'estalvi i modificació de 

l'impost sobre dipòsits d'entitats de crèdit), s'implanta l'anunciada reducció del tipus de 

retenció del 15% (abans era el 21%) per als contribuents que obtinguin rendiments 

d'activitats professionals i que compleixin els requisits següents:  

 

a) Que el volum de rendiments íntegres de les activitats professionals en l'exercici 

anterior (2013 en aquest cas) sigui inferior a 15.000 euros. 

 

b) Que representin, a més a més, més del 75% de les sumes dels rendiments íntegres 

d'activitats econòmiques i del treball en l'exercici esmentat. 

 

c) El deure de comunicació por part del contribuent al pagador i el deure de 

conservació per la seva part de la comunicació degudament signada. 
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Per a l'aplicació d'aquest tipus de retenció reduït, els contribuents hauran de comunicar 

al pagador dels rendiments la concurrència d'aquesta circumstància, i el pagador 

queda obligat a conservar la comunicació degudament signada. 

 

Aquest percentatge de retenció serà del 7,5% quan els rendiments tinguin dret a la 

deducció per rendes obtingudes a Ceuta i Melilla d'acord amb la Llei 35/2006 de l'IRPF 

(LIRPF). 

 

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o 

aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.  

 

Una salutació cordial, 

 

GESTORIA CASTELLS, SLP 

 

 

 

 

 

 

Avisem expressament que la informació aquí recollida és de caràcter general i,  abans d’aplicar qualsevol norma, s’ha de 

fer un estudi de cada cas en concret. A més a més s’ha de tenir en compte que determinats coeficients i límits que es 

mencionen de forma separada són els aplicables a Catalunya, que té capacitat normativa pròpia. 


