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Característiques generals

• Posició dins el sistema tributari
– Figura principal (STC 182/1997, de 22 d’octubre)
– Personalitza el repartiment de la càrrega tributària

• Característiques
– Directe
– Personal
– Subjectiu
– Periòdic
– Progressiu

• Objecte       renda del contribuent
• Caràcter analític
• Impost cedit a les comunitats autònomes



Fonts normatives i àmbit d’aplicació

• Fonts normatives
– Llei 35/2006, de 28 de novembre
– RD 439/2007, de 30 de març
– Tractats i convenis internacionals
– Normativa autonòmica

Règim foral
Règim comú

• Àmbit d’aplicació
– Arts. 3 i 4 LIRPF
– Territori espanyol
– Excepció: País Basc i Navarra



Fet imposable

• Fet imposable
– Obtenció de renda pel contribuent (art. 6.1 LIRPF)
– Element objectiu

Aspecte material         noció de renda
– Rendiments
– Guanys i pèrdues patrimonials
– Imputacions de renda

Aspecte espacial         renda mundial
Aspecte temporal

– Període impositiu          any natural
– Meritació 31 de desembre (llevat defunció)
– Imputació temporal d’ingressos i despeses (art. 14 LIRPF)



Fet imposable

• Fet imposable (cont.)
– Element subjectiu        persona física

Règim d’atribució de rendes (arts. 86 a 90 LIRPF)
Tributació familiar (arts. 82 a 84 LIRPF)

• Supòsits de no-subjecció
– Successió mortis causa (art. 6.4 LIRPF)
– Inexistència d’alteració patrimonial (art. 33.2 i 3 LIRPF)

• Exempcions (art. 7 LIRPF)
– Rendiments del treball
– Rendiments d’activitats econòmiques
– Rendiments del capital
– Guanys i pèrdues patrimonials



Subjecte passiu

• Subjecte passiu
– Contribuent         persona física resident
– Nacionals espanyols, no residents, en missions 

diplomàtiques
– Residència habitual (art. 9 LIRPF)

Permanència més de 183 dies a l’any
Nucli principal dels interessos econòmics
Presumpcions de residència

– Normes d’individualització de rendes
Art. 11 LIRPF



Fases de determinació de la base

Qualificació de la renda

(–) Reduccions sobre rendiment íntegre o net

Integració i compensació de rendes

Base imposable general
Tots els rendiments (llevat de la majoria

dels de capital mobiliari)
Les imputacions de rendes

Guanys i pèrdues no derivades de transmissions
Base imposable de l’estalvi

La majoria dels rendiments del capital mobiliari
Guanys i pèrdues derivades de transmissions

(–) Reduccions sobre la base imposable

Base liquidable general i de l’estalvi



Rendiments del treball

• Rendiments íntegres del treball (art. 17 LIRPF)
– Deriven del treball personal
– No són rendiments d’activitats econòmiques

• Supòsits més característics
– Sous i salaris
– Prestacions per desocupació
– Dietes

Locomoció, manutenció i estada
Límits de l’art. 8 RIRPF         exemptes

– Contribucions del promotor de plans de pensions
Reducció de la base imposable

– Pensions, prestacions per incapacitat i prestacions 
rebudes de plans de pensions



Rendiments del treball

• Rendiments irregulars (art. 18 LIRPF)
– Reducció sobre el rendiment íntegre
– Amb caràcter general, reducció del 40%

• Despeses deduïbles (art. 19 LIRPF)
– Caràcter taxat
– Rendiment íntegre – despeses = rendiment net

• Reducció rendiments del treball (art. 20 LIRPF)
– Entre 2.652 € i 4.080 €
– Supòsits d’increment en un 100%
– Contribuents amb discapacitat i dependents
– Límit màxim         rendiments nets del treball



Rendiments del capital immobiliari

• Concepte (art. 21.2.a LIRPF)
• Rendiments íntegres (art. 22 LIRPF)

– Import que es rebi de l’arrendatari, incloent-hi els béns 
cedits amb l’immoble i sense l’IVA

• Despeses deduïbles (art. 23.1 LIRPF)
– Despeses necessàries (art. 13 RIRPF)
– Saldos de cobrament dubtós i interessos
– Amortitzacions (art. 14 RIRPF)

• Reduccions
– Rendiments irregulars (art. 23.3 LIRPF)
– Arrendament d’habitatges (art. 23.2 LIRPF)

• Operacions amb parents (art. 24 LIRPF)



Rendiments del capital mobiliari

• Concepte (art. 21.2.b LIRPF)
• Rendiments íntegres (art. 25 LIRPF)

– Participació en fons propis de qualsevol entitat
– Cessió a tercers de capitals propis
– Operacions de capitalització i assegurances
– Altres rendiments de capital mobiliari

• Despeses deduïbles (art. 26.1 LIRPF)
– Administració i dipòsit de valors negociables
– Arrendament de béns         les despeses necessàries

• Reduccions (art. 26.2 LIRPF)
– Rendiments irregulars         reducció del 40%



Rendiments d’activitats econòmiques

• Concepte (art. 27 LIRPF)
• Classes

– Activitats professionals
– Activitats empresarials
– Activitats agrícoles i ramaderes

• L’arrendament d’immobles només s’inclou:
– Un local destinat exclusivament a la gestió
– Una persona treballant a jornada completa

• Elements patrimonials afectes (art. 29 LIRPF)
– Necessari per a l’activitat
– Afectació total o parcial
– Ús per a fins particulars



Rendiments d’activitats econòmiques

• Regles comunes per al càlcul de rendiments 
(art. 28 LIRPF)
– Guanys i pèrdues d’elements afectes         no són 

rendiments d’activitats econòmiques
– L’afectació i desafectació no és alteració

patrimonial
– Cessió gratuïta de béns a tercers o destinats a l’ús o 

consum propis          valor normal de mercat
• Estimació directa normal (art. 30 LIRPF)

– S’aplica amb caràcter general
– Es parteix de l’aplicació de les regles del TRLIS
– Diferències respecte a la normativa de l’IS



Rendiments d’activitats econòmiques

• Estimació directa simplificada (art. 28 RIRPF)
– Qui no determini el rendiment en estimació objectiva
– No superi els 600.000 € de xifra de negocis
– Règim renunciable
– Particularitats (art. 30 RIRPF)

• Estimació objectiva (art. 31 LIRPF)
– Signes, índexs o mòduls
– Establerts per Ordre Ministerial
– Règim renunciable
– El seu resultat estarà allunyat de la realitat         no es 

poden gravar els guanys que es puguin produir
• Reduccions (art. 32 LIRPF)



Guanys i pèrdues patrimonials

• Concepte (art. 33.1 LIRPF)
• Supòsits de no subjecció

– Rendes subjectes a l’ISD
– Rendes fiscals per l’aplicació de l’estimació objectiva
– Rendes qualificades com a rendiments de capital

• Supòsits en que no existeix alteració
patrimonial (art. 33.2 i 3 LIRPF)
– Operacions d’especificació de drets
– Extinció del règim de separació de béns
– Aportacions als patrimonis protegits
– Reduccions de capital



Guanys i pèrdues patrimonials

• Exempcions (art. 33.4 LIRPF)
– Transmissions lucratives per la mort del contribuent
– Donacions a entitats sense finalitats lucratives
– Transmissions de l’habitatge habitual per majors de 

seixanta-cinc anys
– Pagament de deutes tributaris amb béns del patrimoni 

històric
• Pèrdues no computables (art. 33.5 LIRPF)

– Les no justificades, les degudes al consum, les 
derivades de liberalitats i les degudes al joc

– Elements que es tornen a adquirir en un any
– Valors, quan s’adquireixen altres homogenis, en dos 

mesos (cotitzats) o un any (no cotitzats)



Guanys i pèrdues patrimonials

• Determinació de l’import
– Regles generals (art. 34 LIRPF)
– Valor d’adquisició (art. 35.1 LIRPF)         import real + 

inversions i millores – despeses i tributs (llevat dels 
interessos) – amortitzacions

Actualització només per als immobles (art. 35.2 LIRPF)
– Valor de transmissió (art. 35.3 LIRPF)        import 

satisfet (mínim: valor de mercat) – despeses i tributs
– Regles específiques de valoració (art. 37 LIRPF)
– Règim transitori per als béns adquirits abans del 31 

desembre 1994 (DT 9ª LIRPF)        reducció variable
– Exempció per reinversió habitatge habitual (art. 38 

LIRPF) i fons d’inversió (art. 94 LIRPF)



Guanys i pèrdues patrimonials

• Guanys patrimonials no justificats
– Concepte (art. 39 LIRPF)
– S’integren a la base liquidable general
– Al període impositiu en què es descobreixen
– Llevat que el contribuent provi la seva titularitat abans 

del període de prescripció



Regles especials de valoració

• Estimació de rendes (art. 40 LIRPF)
– Supòsits de l’art. 6.5 LIRPF

• Operacions vinculades (art. 41 LIRPF)
– Remissió a l’art. 16 TRLIS

• Rendes en espècie
– Concepte (art. 42 LIRPF)
– Valoració (art. 43 LIRPF)



Integració i compensació de rendes

• Classes de rendes (art. 44 LIRPF)
– Renda general (art. 45 LIRPF)

Tots els rendiments (llevat de la majoria dels de capital 
mobiliari)
Les imputacions de rendes
Guanys i pèrdues no derivades de transmissions

– Renda de l’estalvi (art. 46 LIRPF)
La majoria dels rendiments del capital mobiliari
Guanys i pèrdues derivades de transmissions

• Integració i compensació (art. 47 LIRPF)
– Base imposable general (art. 48 LIRPF)
– Base imposable de l’estalvi (art. 49 LIRPF)



Base liquidable

• Concepte (art. 50.1 LIRPF)
• Base liquidable general

– Reduccions per aportacions i contribucions a sistemes 
de previsió social (arts. 51 i 52 LIRPF)

– Reduccions per aportacions i contribucions a sistemes 
de previsió social de discapacitats (arts. 53 LIRPF)

– Reduccions per aportacions a patrimonis protegits de 
discapacitats (art. 54 LIRPF)

– Reduccions per pensions compensatòries a favor del 
cònjuge (art. 55 LIRPF)

– Reducció per quotes i aportacions a partits polítics (art. 
61 bis LIRPF)



Base liquidable

• Base liquidable de l’estalvi
– Disminució amb el romanent de la reducció per 

pensions compensatòries i quotes i aportacions a 
partits polítics (art. 50.2 LIRPF)

– Compensació de bases liquidables negatives (art. 50.3 
LIRPF)

Base liquidable de l’estalvi          sempre positiva
Base liquidable general          positiva o negativa

– Si és negativa:
• Compensació en els quatre anys següents
• No es pot acumular més enllà d’aquest termini
• Obligació de compensar l’import màxim en cada 

període



Mínim personal i familiar

• Adequació de l’impost a les circumstàncies 
personals i familiars (art. 56 LIRPF)
– Tècnica que s’utilitza
– Base liquidable de la que forma part (art. 56.2 LIRPF)

• Classificació
– Mínim del contribuent (art. 57 LIRPF)
– Mínim per descendents (art. 58 LIRPF)
– Mínim per ascendents (art. 59 LIRPF)
– Mínim per discapacitat (art. 60 LIRPF)

• Normes comunes per a la seva aplicació
– Dos o més contribuents amb dret a l’aplicació
– Moment de la determinació de les circumstàncies
– Presentació de declaració amb rendes >1.800 €



Quota estatal

• Base liquidable general       escala general
– Tarifa          art. 63.1 LIRPF
– Minoració en l’import d’aplicar l’escala a la BL general 

corresponent al mínim personal i familiar
– Especialitat         anualitats per a aliments satisfetes a 

favor dels fills (art. 64 LIRPF)
• Base liquidable de l’estalvi       tipus de l’11,1%
• Quota íntegra estatal – 67% de deduccions = 

quota líquida estatal
– Deduccions de la quota (art. 68 LIRPF)

Adquisició d’habitatge habitual, activitats econòmiques, 
donatius, rendes de Ceuta i Melilla, patrimoni històric, 
compte estalvi empresa i lloguer d’habitatge habitual



Quota autonòmica o complementària

• Residència habitual en el territori d’una 
comunitat autònoma (art. 72 LIRPF)

• Base liquidable general       escala autonòmica
– Tarifa          art. 74.1 LIRPF
– Minoració en l’import d’aplicar l’escala a la BL general 

corresponent al mínim personal i familiar
– Especialitat         anualitats per a aliments satisfetes a 

favor dels fills (art. 75 LIRPF)
• Base liquidable de l’estalvi       tipus del 6,9%
• Quota íntegra autonòmica – 33% deduccions   

– deduccions autonòmiques = quota líquida 
autonòmica



Quota diferencial

• Quota líquida estatal + quota líquida 
autonòmica = quota líquida total

• Quota líquida total – deduccions i pagaments a 
compte = quota diferencial
– Deduccions:

Doble imposició internacional (art. 80 LIRPF)
Rend. treball o activitats econ.: 400 € (art. 80 bis LIRPF)
Maternitat: 1.200 € (art. 81 LIRPF)
Naixement o adopció: 2.500 € (art. 81 bis LIRPF)

– Pagaments a compte (art. 79.f LIRPF)
Retencions, ingressos a compte i pagaments fraccionats



Tributació familiar i règims especials

• Tributació familiar
– Modalitats d’unitat familiar (art. 82 LIRPF)
– Opció per la tributació conjunta (art. 83 LIRPF)
– Contingut substantiu del règim (art. 84 LIRPF)

• Règims especials
– Imputació de rendes immobiliàries (art. 85 LIRPF)
– Atribució de rendes (arts. 86 a 90 LIRPF)
– Transparència fiscal internacional (art. 91 LIRPF)
– Drets d’imatge (art. 92 LIRPF)
– Treballadors desplaçats (art. 93 LIRPF)
– Institucions d’inversió col·lectiva (arts. 94 i 95 LIRPF)



Gestió de l’impost

• Obligació de declarar (art. 96 LIRPF)
– Contribuents que obtinguin exclusivament:

Rendiments del treball          22.000 € ó 10.000 €
Capital mobiliari i guanys amb retenció 1.600 €
Rendes immobiliàries imputades         1.000 €

– Conjuntament, rendiments del treball, capital, activitats 
econòmiques i guanys patrimonials          1.000 €

• Autoliquidació (art. 97 LIRPF)
• Esborrany de declaració (art. 98 LIRPF)
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