60

L’EBRE

novetats

RENDA 2010 6 de maig del 2011

article

Joan Màrius Abelló Castellà / vocal de la junta de govern del Col·legi
de Graduats Socials de la demarcació de Tarragona i advocat

IRPF - declaració 2010
Amb la publicació de l'Ordre del
Ministeri d'Economia i Hisenda
EHA/585/2011, s'estableix, com
és habitual cada exercici, la forma, el lloc i els procediments per
complir amb la presentació de la
declaració de l'impost sobre la
renda de les persones físiques
(IRPF).

el Consell de Ministres ha millorat per a l'exercici 2011 aquesta
deducció, ampliant-la a tots els
habitatges, i fixa el percentatge
de deducció en el 20%.
Aquesta deducció, en certa forma, vol compensar la reducció a
partir de 2011 de la deducció per
adquisició per l'habitatge habitual. Aquesta deducció no se suprimeix totalment, ja que els
contribuents que tinguin ingressos inferiors a la quantitat de
24.107,20 € podran gaudir de
certes deduccions en l'IRPF.

En aquest exercici 2010 s'ha limitat de forma molt important i
amb efectes des de l'1 de gener, la
deducció dels 400 € per l'obtenció de rendiments de treball o
d'activitats econòmiques i només
s'aplicarà als contribuents que
tinguin una base imposable inferior a 12.000 €.
S'incrementa la tributació de les
rendes d'estalvi, de les quals formen part, a més dels rendiments
del capital mobiliari, els guanys i
pèrdues patrimonials derivats de
transmissions, que passen a tributar del tipus únic del 18% al 19%
pels primers 6.000 € i al 21%, a
partir d'aquests 6.000 €.
Es manté durant l'exercici 2010
la reducció del 20% per als titulars d'activitats econòmiques,
sempre que es reuneixin determinats requisits i es mantingui o
es creï ocupació en l'exercici.
Una altra novetat en aquest exercici 2010: la deducció per obres
de millora en l'habitatge habitual
(període previst del 14 d'abril de
2010 fins al 31 de desembre de
2012), sempre que siguin per mi-

llorar l'eficiència, la seguretat, estanquitat, barreres arquitectòniques, noves tecnologies, etc. No
gaudiran d'aquesta deducció els
contribuents amb ingressos superiors a 53.007,20 €. Hi ha una deducció proporcional en funció
dels ingressos i amb certes limitacions. El percentatge de deducció és el 10%. Cal fer constar que

Col·legiats exercint al Baix Ebre
Abelló Castellà, Joan Màrius (Roquetes); Codorniu Suñer, José (Tortosa); Esteban Lerín, Gemma (Tortosa); Fabra Verge, Laura (Deltebre); Fabregues Homedes, Xavier (Tortosa); Gisbert Gisbert, Jordi (Tortosa); Gubert
Estupiñá, Frederic (Tortosa); Jáñez Ribes, Olga (L’Ampolla); Margalef Benaiges, Josep Tomás (Ametlla de Mar);
Pagà Ortiga, Joan Maria (La Cava-Deltebre); Palomo Peláez, Andreu (Tortosa); Peris Galcerà, Montserrat (El Perelló); Sánchez Estorach, Juan Manuel (L’Aldea); Sebastià Prades, Ferran (Tortosa); Subirats Hierro, Mónica (Jesús-Tortosa); Viñes Albacar, Francesc (Tortosa); Altadill
Ferrando, Francisco Javier (Tortosa); Margalef Jardí, Llibert (l’Ametlla de Mar)
Col·legiats exercint a la Ribera d'Ebre
Antolí Andreu, Begoña (Móra d’Ebre); Bertomeu Forés,
Judit (Móra d’Ebre); Montaña Teixido, Manuel (Mora
d’Ebre); Olesa i Vallespí, Josep Maria (Tivissa); Martínez
Launes, Montserrat (Móra d’Ebre)

Una novetat és la deducció per obres en
l'habitatge habitual, sempre que siguin
per millorar l'eficiència, la seguretat,
estanquitat, barreres arquitectòniques,
noves tecnologies, etc.

Col·legiats exercint a la Terra Alta
Martínez Fornells, Juan Manuel (Gandesa); Mas Comas, Gloria (Batea)
Col·legiats exercint al Montsià
Beltran i Queralt, Batiste (Alcanar); Bóveda Callarisa, Josep (La Sènia); Buera Moll, Jaume (Amposta);
Callarisa Forcadell, Ramon (Amposta); Camañes Te-

I per acabar, només voldria recomanar als contribuents que en el
supòsit de demanar els serveis
d'un professional tributari, tinguin en compte que el graduat
social col·legiat és un tècnic en
matèries socials i està habilitat
per realitzar tasques d'assessorament, representació i gestió en
tots aquells assumptes laborals,
socials i tributaris que li siguin encomanats per l'Administració,
empreses o particulars. Tanmateix, tots els col·legiats del
col·lectiu tenen el ple suport de
l'Il·ltre. Col·legi de Graduats Socials de la demarcació de Tarragona, corporació de dret públic,
que té signat un conveni de col·laboració amb l'Agència Estatal de
l'Administració Tributària; a més,
entre altres activitats, manté una
Escola de Pràctica Professional,
perquè tota la normativa sigui
aplicada amb els principis de legalitat i professionalitat.

na, Ma. Isabel (Ulldecona); Carcellé Freixas, Armand (Sant Carles de la Ràpita); Ferré Bertomeu,
Ana Cristina (Sant Jaume d’Enveja); García León,
Mª. Isabel (Santa Bárbara); Llambrich Rullo, Maurici
(Sant Jaume d’Enveja); Navarro Castellví, Carolina
(Amposta); Sancho Ferré, Ignacio (Amposta); Sanz
Vergé, Beatriz (La Sènia); Beltran Reverter, Joan
(Ulldecona).

