Impost sobre la Renda de les Persones Físiques
Declaració de RENDA 2012

RENDA
PEL CAMÍ DIRECTE

@

Qui està obligat a declarar?
Componen la renda del contribuent:

L'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) grava la renda
obtinguda per les persones físiques amb residència habitual a Espanya, segons
les seues circumstàncies personals i familiars.

−−Rendiments del capital mobiliari (dividends d'accions, interessos de comptes…)

No han de declarar aquells que obtinguen exclusivament rendiments íntegres
del treball, del capital (mobiliari i immobiliari), d'activitats econòmiques i guanys
patrimonials, subjectes o no a retenció, quan la seuazzsuma no excedisca la quantitat
de 1.000 € i pèrdues patrimonialsinferiors a 500 €.

−−Rendiments d'activitats econòmiques (empresaris, professionals...).

No obstant això, encara que no superen els imports anteriors, han de presentar
declaració els contribuents que vullguen beneficiar-se de:

−−Guanys i pèrdues patrimonials (per transmissions de béns, certs premis...).

−−Deducció per inversió en vivenda habitual.

−−Imputacions de renda establides legalment (per la propietat de certs immobles no

−−Deducció per compte estalvi-empresa.

−−Rendiments del treball (sous, salaris, pensions...).

i immobiliari (per arrendament de béns immobles…).

arrendats diferents de la vivenda habitual...).

−−Deducció per doble imposició internacional.

L'import i la naturalesa de les rendes percebudes durant el 2012 determina qui està
obligat a presentar la declaració de Renda 2012.

−−Reduccions en la base imposable per aportacions a sistemes de previsió social.

Estos límits són els mateixos en tributació individual i conjunta

Estan obligats a presentar declaració per l'IRPF aquells que hagen obtingut el
2012 rendes superiors a les quanties següents, amb caràcter general:

A

Qui pot obtindre
l'esborrany de declaració?

Rendiments íntegres del treball amb els límits següents:

1r

Amb caràcter general, el límit és 22.000 € anuals, si procedixen d'un únic
pagador. També s'aplica si s'han percebut de diversos pagadors quan:
−−La suma de les quantitats percebudes del segon pagador i dels restants, per

orde de quantia, no supere en conjunt els 1.500 € anuals.

−−Rendiments del treball.
−−Rendiments del capital mobiliari subjectes a retenció o ingrés a compte i els derivats de

−−Els seus únics rendiments del treball consistisquen en pensions de la Seguretat

Social i altres prestacions passives i que el tipus de retenció aplicable s'haja
determinat pel procediment especial, establit reglamentàriament.

2n

Els contribuents les rendes dels quals (qualsevol que siga l'import) el 2012 provenen
exclusivament de:

El límit anterior s'establix en 11.200 € anuals quan:
−−Procedisquen de més d'un pagador, si la suma de les quantitats percebudes del

segon pagador i dels restants, per orde de quantia, superen els 1.500 € anuals.

−−S'hagen percebut pensions compensatòries del cònjuge o anualitats per aliments

(llevat que estes últimes procedisquen dels pares per decisió judicial).

−−El pagador dels rendiments no estiga obligat a retindre (per exemple, pensions

lletres del Tresor.

−−Guanys patrimonials subjectes a retenció o ingrés a compte, la renda bàsica

d'emancipació, subvencions per a l'adquisició de vivenda habitual i altres subvencions,
llevat de les considerades rendiments d'activitats econòmiques.

−−Pèrdues patrimonials per transmissió o reembossament a títol onerós d'accions o

participacions d'institucionsd'inversió col·lectiva.

−−Imputació de rendes immobiliàries si provenen, com a màxim, de huit immobles.
−−Rendiments de capital mobiliari i immobiliari obtinguts per entitats en règim d'atribució

de rendes (comunitats de béns, societats civils, herències jacents, etc.) quan s'hagen
atribuït als comuners, socis, hereus, etc.

procedents de l'estranger).

BORRADOR

−−Es perceben rendiments íntegres del treball subjectes a tipus fix de retenció.
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Confirmat l' ESBORRANY, després de revisar-lo i, si escau, modificar-lo,
tindrà la consideració de declaració.
La falta de recepció de l'esborrany no exonera de l'obligació de presentar la
declaració.

Rendiments íntegres del capital mobiliariiguanys patrimonials sotmesos a
retenció o ingrés a compte, amb el límit conjunt de 1.600 €.
PADRE

Rendes immobiliàries imputades, rendiments íntegres de lletres del
Tresor i subvencionsper a l'adquisició de vivendes de protecció oficial o
de preu taxat, amb el límit conjunt de 1.000 €.

www.agenciatributaria.es

Si no és possible confeccionar l'esborrany, es faciliten les DADESFISCALS
com a ajuda per a confeccionar la declaració de Renda, que poden
incorporar-se al programa PADRE.

Informació tributària: 901 33 55 33

