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IRPF 2011
Un cop s'inicia el període de
presentació de la declaració de
l'impost sobre la renda de les
persones físiques (IRPF), que enguany comença el 3 de maig i finalitza el 2 de juliol –segons estableix l'Ordre del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques 638/12–, tret dels contribuents que han optat per confirmar l'esborrany que es va iniciar el 10 d'abril passat, els contribuents se solen preguntar
quines són les novetats de l'IRPF
d'aquest any?
I la resposta és que tots els
exercicis sempre porten novetats. Novetats que, a títol personal, crec que no haurien de ser
habituals i constants. Aquesta
profusió de normativa que rectifica, amplia o bé condiciona la
quota tributària comporta en
moltes ocasions més que un incentiu per al contribuent un inconvenient, que en moltes ocasions ens aparta de la seguretat
jurídica que haurien de tenir totes les normes i, no cal dir-ho, la
de l'IRPF, que afecta la immensa
majoria dels ciudatans.
En termes generals, es pot comentar que s'ha incrementat la
deducció per obres de millora
en l'habitatge habitual, quant a
obtenir una millor eficiència
energètica; també en qualsevol
habitatge, havent incrementat
la base imposable del contribuent fins a 71.000 €, així com el
percentatge de deducció del
10% al 20% i la base anual màxima de deducció passa de 4.000
€ a 6.750 €. El període temporal

d'aquestes inversions és des del
7 de maig de 2011 fins al 31 de
desembre de 2012.
Resulta interessant la recuperació per inversió de l'habitatge
habitual, amb independència de
la base imposable del contribuent; la base màxima anual
d'aquesta deducció és de 9.040
€ i, encara que es va publicar el
30 de desembre de 2011, es podrà practicar aquesta deducció
a les quantitats abonades a partir de l'1 de gener de 2011.
No obstant això, la mateixa norma que publica aquesta deducció per inversió en habitatge habitual també ens penalitza a
tots els contribuents, si bé, i segons el tex legal, de forma tran-
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sitòria durant els exercicis 2012
i 2013 –ja es veurà– en un increment addicional que va d'un tipus del 0,75% al 7% de la base liquidable.Aquest increment ja es
nota des del mes de febrer en
les nòmines, encara que la liquidació final no serà fins al proper
any.

Val la pena de recordar que es
manté el màxim de 22.000 € de
rendiments totals per als contribuents que no estan obligats a
presentar la declaració de renda, sempre que aquests procedeixin d'un sol pagador i, en el
cas d'haver-hi més d'un pagador
i que superi els 1.500 €, el límit

El graduat social col·legiat és un tècnic en
matèries socials habilitat per fer tasques d'assessorament, representació i gestió en tots els
assumptes laborals, socials
i tributaris que li siguen encomanats
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per declarar és d’11.200 € bruts.
Per aquesta declaració es torna
a recuperar l'impost sobre el
patrimoni, si bé s'incrementa el
mínim exempt fins a la quantitat de 700.000 €, un cop deduïts
els deutes; és a dir, que s’ha de
declarar si el patrimoni brut excedeix de la quantitat de
2.000.000 €. Esperem que no sigui el preludi de recuperació
d’altres impostos que fa poc
temps que es van aparcar, com
per exemple l'impost d'activitats econòmiques (IAE) o bé de
l'impost de successions i donacions.
I per acabar, només voldria recomanar als contribuents que,
en el supòsit de demanar els
serveis d'un professional tributari, tinguin en compte que el
graduat social col·legiat és un
tècnic en matèries socials i està
habilitat per fer tasques d'assessorament, representació i gestió
en tots aquells assumptes laborals, socials i tributaris que li siguin encomanats per l'Administració, empreses o particulars.
Tanmateix, tots els col·legiats
del nostre col·lectiu tenen el ple
suport del 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 sigui aplicada sota els
principis de legalitat i professionalitat.
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