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Quan es fa la declaració de la renda i com? 
La declaració de la renda es tramita cada any: 
comença ara i acaba al juny. Es concreta en un 
formulari llarg i de llenguatge tècnic que cal 
omplir i que pot resultar complex quan no s'hi 
està avesat. Per això és important que comptis 
amb l’ajuda del teu assessor, que t’ajudarà I et 
facilitarà el tràmit.
Què és l'IRPF? L'impost de la renda sobre les 
persones físiques és un tribut estatal de caràcter 
personal i directe basat en els principis de 
capacitat econòmica de les persones, justícia, 
generalitat, igualtat, equitat i progressivitat. 
Això vol dir que l'import d'aquest impost equival 
a un percentatge de la renda, que varia segons 
els ingressos de les persones, i que unes certes 
circumstàncies personals, familiars i laborals de 
cadascú donen dret a aplicar-hi deduccions.

Què és la declaració de la renda? La declaració 
de la renda és el document que informa Hisenda:
• dels ingressos o rendiments del treball o de 

les activitats professionals i empresarials fetes 
l'any anterior (capital mobiliari i immobiliari, 
guanys i pèrdues patrimonials)
• de les deduccions/reduccions, a les quals 
tenim dret segons la situació personal i familiar.
• de la quantitat en concepte de l'impost 
sobre la renda de les persones físiques (IRPF) 
que tenim pendent d'abonar si no hem 
arribat a cobrir l'import d'aquest impost amb 
les retencions periòdiques al llarg de l'any 
(declaració positiva); o bé dels diners que 
tenim dret a recuperar si l'import retingut per 
endavant supera la quantitat total de l'impost 
que ens toca pagar (declaració negativa).

Deduccions. Hi ha diverses circumstàncies 
familiars, personals i laborals que donen dret 
a reduccions de l'IRPF.  Quan facis la declaració 
de la renda, informa't bé de les deduccions que 
són aplicables en el teu cas concret. Si no ho 
veus clar amb el formulari de l'IRPF, demana 
assessorament a professionals especialitzats.
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El 2020 ha estat un any marcat 
absolutament per la pandèmia de la 
Covid-19, que ha provocat un impacte 
històric en l’activitat econòmica arreu del 
món. 

L’Agència Tributària remetrà cartes 
informatives als afectats per ERTOs que 
a la campanya del 2019 no van presentar 
declaració de la renda. En aquestes missives 
se’ls recordarà que aquesta prestació pot obligar 
a haver de presentar la declaració malgrat tenir 
ingressos anuals d’entre 14.000 i 22.000 euros, 
que, en circumstàncies normals, alliberen 
d’aquesta obligació. El problema es produeix en 
ser contribuents amb més d’un pagador: la teva 
empresa i el SEPE.

Si has estat en ERTO parcial, probablement et 
sortirà la declaració a pagar perquè el SEPE no 
t’aplica cap retenció de l’IRPF (o te’n fa una de 
molt baixa). Com que aquests diners no s’han 
anat pagant a Hisenda cada mes, quan facis la 
declaració els hauràs de pagar.

Si has estat en ERTO del 100 %, hi ha més 
perjudicis afegits per als contribuents. En aquest 

cas, no es poden aplicar les deduccions per 
maternitat, família nombrosa o discapacitat 
d’un fill, del cònjuge o d’un progenitor. Això 
es deu perquè se t’ha suspès el contracte de 
treball i cobres de l’atur. En conseqüència no 
has cotitzat i, per tant, no tens aquests drets.

Una de les principals preocupacions detectades 
per Hisenda és el cas dels treballadors que han 
rebut prestacions per un ERTO superiors a les 
que els corresponien. 

1. Si el SEPE ha exigit el reintegrament i s'ha 
efectuat la devolució el 2021, és possible que 
no consti l'ajust a l’esborrany. En tot cas el 
contribuent ho haurà de modificar a l’esborrany 
per consignar les quantitats reals.

2. Si el SEPE encara no ha reclamat el 
reintegrament en el moment de presentar la 
declaració, el contribuent ha de declarar el total 
d'ingressos rebuts. Posteriorment, una vegada 
que es demani el reintegrament i es realitzi la 
devolució, el contribuent haurà de presentar 
una sol·licitud de rectificació d’autoliquidació 
per corregir la declaració i recuperar la quantitat 
retribuïda de més.



LES GRALLES - 15LES GRALLES - 15

El passat dia 7 d’abril va arrencar la campanya de la renda 2020, aquest any ha 
vingut acompanyat d’una pandèmia, que ens ha portat canvis tan econòmics 
com laborals a la nostra vida. Aquests canvis s’han de tenir en compte en el 
moment que presentem la nostra declaració de la renda, sinó volem tenir 
sorpreses i veure’ns perjudicat en un futur.

En el cas que siguem autònoms s’haurà de contemplar si hem cobrat les 
ajudes per cessament d’activitat o si hem vist modificat el nostre sistema de 
tributació d’estimació objectiva a directa. Pel que fa al treballadors per compte 
aliena s’haurà de tenir en compte si han percebut prestacions derivades d’un 
ERTO. I si ets propietari de locals llogats on s’hi exerceix una activitat afectada 
per les restriccions, també s’haurà de tenir en compte.

A Arils Advocats, trobareu assessorament fiscal per a tu i la teva empresa.
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