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L'impost sobre la renda de les
persones físiques (IRPF) fa més
de trenta anys que conviu amb
nosaltres i té la "virtut" que ca-
da any és notícia, siga per l'in-
crement de les quotes, siga per
noves deduccions, siga per nous
criteris administratius o juris-
prudencials, i enguany no podia
ser menys.
Amb l'aparició de la crisi, el go-
vern estatal ha pres alguna me-
sura que té incidència en
aquesta declaració, per exem-
ple:

· S'amplia l'exempció de les ex-
tincions dels contractes pels
ERO de 20 dies a 45 dies, apro-
vats a partir del 8 de març del
2009.

· Es crea una reducció del 20 %
dels rendiments d'activitats
econòmiques, si hi ha un man-
teniment o creació d'ocupació.

· Es redueixen del 32 % al 20 %
els rendiments obtinguts de les
oliveres que estiguen acollits al
règim d'estimació objectiva.

Una nova deducció del 10 % de
les quantitats invertides en l'-
habitatge habitual que millore
l'eficiència energètica, substitu-
cions de subministraments i al-
tres de rehabilitació, si bé és a
partir del 14 d'abril del 2010 i
fins al 31 de desembre del
2012.
Així mateix, a partir de l'1 de
gener del 2010, s'ha suprimit la
deducció dels 400 €. O siga, que
encara es farà la deducció en la
declaració del 2009, però en
canvi ja no es té dret a la de-

ducció en la nòmina d'enguany.
Una de les mesures que el go-
vern va aprovar va consistir a
instaurar un mecanisme d'ajuts
en l'adquisició de certs vehicles
nous, conegut com a Pla 2000
E.Aquests ajuts tenen la consi-
deració d'un guany patrimonial
i, segons afirma l'Administra-
ció, s'hauran d’incloure en la
declaració corresponent.
Aquesta tributació pot anar
d'un mínim del 24 % fins a un
43 %. Quin ajut!
Però, no només afecta l'ajut per

adquisició de vehicles, també es
pot trobar subjecta a tributació
la renda bàsica d'emancipació,

així com els ajuts rebuts per in-
centivar el consum de mobles,
o bé el canvi de portes o fines-

tres. Segons càlculs del sindicat
dels tècnics d'Hisenda (GES-
THA), l'Estat podria arribar a
recaptar per aquests conceptes
uns 70 milions d'euros.
A hores d'ara no se sap com es
resoldrà aquesta situació, el
que sí que es pot afirmar és
que el 27 d'abril les diputacions
d'Àlaba i Biscaia van aprovar
un decret d'exoneració d'a-
quests ajuts, i la setmana vinent
ho farà la Diputació de Guipús-
coa. O siga, que al País Basc no
es tributarà. I què passarà a la
resta? Vull pensar que l'Admi-
nistració trobarà la solució per
evitar aquesta situació de veri-
table discriminació fiscal.
I per acabar, només voldria re-
comanar als contribuents que,
en el supòsit de demanar els
serveis d'un professional tribu-
tari, tinguen en compte que el
graduat social col·legiat és un
tècnic en matèries socials i està
habilitat per a realitzar tasques
d'assessorament, representació
i gestió en tots aquells assump-
tes laborals, socials i tributaris
que li siguen encomanats per
l'Administració, empreses o
particulars. Tanmateix, tots els
col·legiats del nostre col·lectiu
tenen el ple suport de l'Il·lustre
Col·legi de Graduats Socials de
la demarcació de Tarragona,
corporació de dret públic que
té signat un conveni de col·la-
boració amb l'Agència Estatal
de l'Administració Tributària.A
més, entre altres activitats,
manté una Escola de Pràctica
Professional, perquè tota la
normativa siga aplicada sota els
principis de legalitat i profes-
sionalitat.
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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); Poy
Chavarría, Lluís (Tortosa); Sánchez Estorach, Juan
Manuel (L’Aldea); Sebastià Prades, Ferran (Tortosa);
Subirats Hierro, Mónica (Jesús-Tortosa); Viñes
Albacar, Francesc (Tortosa)

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)

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

Tena, 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).


