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Impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF)
L'última norma substantiva que
ha publicat el Butlletí Oficial de
l'Estat en relació a les declaracions formals de l'impost sobre la
renda de les persones físiques, ha
sigut l'Ordre EHA 396/2009, que
n’estableix, entre d’altres, el lloc,
forma i terminis de presentació.
Val a dir que, en línies generals,
poques modificacions respecte a
la normativa anterior.Ja és un impost més que consolidat i ja toca
que aquest tinga certa tranquil·litat normativa.
Durant l'any 2008, s'han produït
modificacions puntuals en l'IRPF
que ja han sigut d'aplicació immediata,com per exemple,la deducció dels 400 €,la possibilitat de reducció de retencions i pagaments
fraccionats per adquisició d'habitatge habitual, ampliació del termini per a la venda d'aquest.
Però, sens dubte, cal valorar molt
positivament la desaparició de
l'impost sobre el patrimoni, la derogació del qual reclamaven des
de feia temps diferents col·lectius
professionals –ja que érem, gairebé, l'única nació d'Europa on encara es mantenia–, que s’ha aplicat mitjançant la Llei 4/2008
aquest impost ha passat a la història.
També, cal advertir els contribuents –que en definitiva som
tots– que sembla que hi ha molts
esborranys de renda emesos per
l'Administració tributària que tenen dades errònies. Per raó dels
400 €, en declaracions conjuntes
per deducció per adquisició d'habitatge, per deduccions per maternitat i que, seguint el consell
de l’Administració mateix, abans
de donar la conformitat a l'esborrany de l'Administració és acon-

“Cal valorar
positivament
la desaparició
de l’impost
sobre el
patrimoni”

i a més

Qui té l’obligació de declarar
L'obligació de declarar continua, en termes generals, igual
que abans i,entre d'altres,no tenen l'obligació de presentar
la declaració:
· Aquells que obtinguen rendiments del treball amb el límit
general de 22.000 € anuals, si només és d'un sol pagador.
També si és més d'un, si el segon i següents no superen la
quantitat de 1.500 € anuals.
· Aquells que obtinguen rendiments del treball amb el límit
d'11.200 € anuals (l'any passat eren 10.000 € anuals), quan
provinguen d'un segon o més pagadors i superen aquests

els 1.500 € anuals.També si el pagador no està obligat a fer
retenció.
· Rendiments del capital mobiliari i guanys patrimonials sotmesos a retenció o ingrés a compte, amb el límit conjunt
de 1.600 € anuals.
· Tampoc han de declarar els contribuents que obtinguen
exclusivament rendiments del treball, de capital o d'activitats econòmiques, així com guanys patrimonials, amb el límit conjunt de 1.000 € anuals i pèrdues patrimonials de
quantia inferior a 500 €.

sellable revisar-lo per a comprovar que s'ajusta a la normativa fiscal que realment és d'aplicació.
I per acabar, només voldria recomanar als contribuents que, en el
supòsit que demanen els serveis
d'un professional tributari, tinguen en compte que el graduat
social col·legiat és un tècnic en
matèries socials i que està habilitat per a realitzar tasques d'assessorament, representació i gestió,
en tota mena d’assumptes 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·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 siga
aplicada sota els principis de legalitat i professionalitat.

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, Glòria (Batea).

Col·legiats exercint al Montsià
Beltran i Queralt, Batiste (Alcanar); Bóveda Callarisa,
Josep (la Sénia); 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 Bàrbara); Llambrich Rullo, Maurici
(Sant Jaume d’Enveja); Navarro Castellví, Carolina
(Amposta); Sancho Ferré, Ignacio (Amposta); Sanz
Vergé, Beatriz (la Sénia); Beltran Reverter, Joan
(Ulldecona).

