Valls, 11 de Febrer del 2020

CIRCULAR 1/2020

I.R.P.F. RETENCIONS SOBRE RENDIMENTS DEL TREBALL- MODEL 145 COMUNICACIO DE
DADES PERSONALS I FAMILIARS AL PAGADOR

Com cada any, i havent esperat fins la data d’avui per si hi havia canvis al
respecte, els hem enviat els models de comunicació i acreditació sobre la situació
familiar i fiscal dels treballadors que actualment teniu al vostre servei, als efectes de
poder calcular adequadament els percentatges de retenció (IRPF) que cal aplicar en
la confecció de les nòmines mensuals.
Agrairem ens retorneu aquests models degudament signats per cada titular,
abans del proper dia 24 de Febrer.
Es segueix mantenint en el model indicat les declaracions de situacions de
mobilitat geogràfica (si el treballador amb anterioritat estava a l’atur i inscrit a l’oficina
de treball i l’acceptació del lloc de treball actual li ha suposat un trasllat de residencia
habitual a un altre municipi) i l’obtenció de rendiments de treball amb període de
generació superior a 2 anys durant els 5 períodes impositius anteriors a l’exercici que
correspon la comunicació del model 145, i sempre que posteriorment el treballador no
hagi aplicat l’ esmentada reducció a la seva corresponent declaració de renda.
Per altra banda, es manté la no obligatorietat per part del treballador d’aportar
un testimoni literal de la resolució judicial determinant sobre les pensions compensatòries
i anualitats per aliments, essent suficient la simple comunicació a l’empresa de les
quanties fixades judicialment per aquests concepte perquè l’empresa les pugi tenir en
compte pel càlcul del tipus de retenció aplicable.
També es manté el criteri de que no existeix obligació per part del pagador
(empresa) de conservar, a disposició de l’Administració Tributària, els documents
aportats pel treballador per justificar la seva situació personal i familiar.
Per últim, s’ha de seguir acusant el rebut per part de l’empresa de la
comunicació de dades que li hagi sigut presentada pel treballador, mitjançant la
devolució d’una còpia del model 145 al mateix, una vegada l’hagi complimentat.
Us recordem que els fills o altres descendents que poden imputar- se són els
solters menors de 25 anys que convisquin amb el/la treballador/a i que no tinguin
ingressos anuals superiors a 8.000 euros bruts anuals, o que siguin majors d’aquesta edat
sempre que tinguin reconeguda alguna discapacitat. En el supòsit de treballar els dos
cònjuges, tots dos poden aplicar-se la deducció per un mateix fill. Així mateix, també
tenen dret a deducció, els ascendents majors de 65 anys o menors si són discapacitats,
que convisquin amb el treballador com a mínim la meitat de l’any i que no tinguin rendes
superiors a 8.000 euros bruts anuals.
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Respecte la deducció per inversió en la vivenda habitual, es segueix establint
que aquesta deducció podrà seguir practicant- se per aquells treballadors que hagin
efectuant pagaments per préstecs destinats a l’adquisició o rehabilitació de la seva
vivenda habitual, o hagin satisfet quantitats per obres de rehabilitació de la mateixa
abans del 01 de Gener del 2013, així com que el treballador percebi uns rendiments de
treball procedents de tots els seus pagadors inferiors a 33.007,20 euros bruts anuals,
import que no ha variat respecte l’exercici anterior.
En referència al concepte de grau de discapacitat del perceptor, dels
descendents i dels ascendents, tindran aquesta consideració a efectes de l’IRPF, aquells
contribuents amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%, que s’ha d’acreditar
mitjançant certificació o resolució emesa pel Departament de Benestar Social de la
Generalitat de Catalunya o altre organisme competent.
També es considerarà
acreditat com un grau de discapacitat igual o superior al 33% , en el cas dels
pensionistes de la Seguretat Social que tinguin reconeguda una pensió d’incapacitat
permanent en el grau de total, absoluta o gran invalidesa, i en el cas de pensionistes de
classes passives que tinguin reconeguda una pensió de jubilació o “ retiro” per
incapacitat permanent per al servei o inutilitat.
Com sempre, seguim posant al vostre coneixement que la Inspecció d'Hisenda,
com ve practicant des de ja fa alguns exercicis, està fent especial comprovació que les
retencions que s'apliquin siguin les correctes, prenent sempre com a base les quantitats
que per tots els conceptes ha cobrat cada persona en l'exercici anterior.
Així mateix, és molt important que ens feu arribar correctament omplertes i
signades per treballador i empresa, les comunicacions que a la present circular
s'adjunten, degut a que la normativa sobre l’ I.R.P.F. Pel present exercici es manté el límit
de l'obligació de declarar per als perceptors de rendes del treball fins a 22.000 euros
amb caràcter general i a efectes d’un sol pagador, i essent l’import de 12.000 € a 14.000
€ per l’obligació de declarar quan els rendiments de treball procedeixin de més d’un
pagador. Això comporta que molts dels contribuents no hagin de presentar la
declaració per aquest impost, per això és de vital importància que ens torneu amb la
major celeritat possible les comunicacions esmentades, i sobretot ben omplertes i
adjuntant còpia dels documents acreditatius per si en la comunicació s'inclouen
situacions de tutela o acolliment o situacions de discapacitat.
No s’aplicarà retenció sobre els rendiments de treball que siguin inferiors als
14.000 € anuals, tot i que per a cada cas s’haurà de tenir en compte el nombre de fills i
descendents i la situació personal del contribuent.
Durant l'any 2020 també ens hauran de comunicar les possibles variacions que
es produeixin en la situació dels treballadors, tals com naixement de fills, cobrament de
pensions, pagament d'anualitats a favor dels fills i/o satisfacció de pensions
compensatòries a favor del cònjuge per resolució judicial.

Restant a la seva disposició per qualsevol dubte o aclariment, rebin una cordial
salutació

BNA, S.L.
Departament Laboral
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