
 

 

 

 

 

Immersos en plena crisi pel coronavirus, arrenca una altra campanya de la Renda, la de l'exercici 
2019, i l'Agència Tributària manté de moment els terminis habituals, encara que les seves oficines 
romanen temporalment tancades arran de la declaració de l'estat d'alarma. 

La principal novetat… és que no hi ha grans novetats. Si l'1 de gener de 2019 entraven en vigor les 
famoses deduccions per maternitat, família nombrosa, canviaven les quantitats que obligaven a 
declarar o no, en 2020 hem començat l'any sense canvis especialment importants a l'hora de fer la 
declaració de la renda corresponent a l'exercici 2019. 

Un any més, repetim la conveniència de realitzar el càlcul i presentar la declaració o no, encara que 
no existeixi obligació de presentar declaració, en funció del resultat. Els advertim també que en 
molts dels esborranys falten per incloure algunes deduccions i despeses, que en diversos casos es 
poden aplicar. 

A continuació, relacionem algunes de les novetats per a aquesta RENDA 2019; 

 Es manté la reducció per rendes del treball, la modificació del qual es va realitzar en el 2018, 
per a aquells contribuents que hagin tingut rendiments del treball iguals o inferiors a 13.115€, 
la quantia de reducció serà de 5.565€ anuals. 

 Una de les novetats més importants en matèria tributària en 2018 va ser el tractament de la 
prestació per maternitat, doncs bé, aquestes prestacions es mantenen exemptes de tributar, 
a més de l'increment en els 1.000 € addicionals per a qui satisfaci despeses de custòdia en 
guarderia o centres d'educació infantil autoritzats, quan el fill sigui menor de tres anys. 

 La tributació dels premis és de les novetats més rellevants, establint que a partir de l'1 de 
gener del 2019 queden exempts els premis l'import dels quals sigui igual o inferior a 20.000 
€, i amb la previsió que per a aquest any 2020 la quantitat exempta s'elevi als 40.000 €. 

 Insistir a tots els contribuents, especialment als passius, l'obligació de tributar per tots els 
ingressos i les pensions per treballs realitzats a l'estranger. 

Quant a l'obligació de declarar, inicialment NO ESTAN OBLIGADES les següents persones; 

 Els contribuents amb rendiments del treball procedents de més d'un pagador, i inferiors a 
14.000 euros no estan obligats a declarar. Igualment, quan procedeixin de més d'un 
pagador, però les sumes de les quantitats percebudes del segon i restants pagadors per 
ordre de quantia, no superin en el seu conjunt la quantitat de 1.500 €. No obstant això, 
aquests contribuents hauran de presentar declaració si volen rebre una eventual devolució. 

 El límit per als qui cobrin les seves retribucions del treball d'un solo pagador es manté en 
22.000 euros anuals. 

 Si han de declarar, els que percebessin rendes superiors a 14.000 € i el pagador no estigui 
obligat a retenir-los, o estigui subjecte a un tipus fix de retenció, o van percebre pensions 
compensatòries del cònjuge o anualitats per aliments no exemptes. 

 Els contribuents amb rendes immobiliàries imputades, rendiments del capital mobiliari NO 
subjectes a retenció derivats de Lletres del Tresor, subvencions per a l'adquisició 
d'habitatges protegits o preu taxat, i els altres guanys patrimonials derivades d'ajudes 
publiques, amb el límit conjunt de 1.000 € anuals. 

 Els contribuents que hagin obtingut una xifra no superior a 1.000 € de, la suma de rendiments 
íntegres del treball, del capital mobiliari o immobiliari, activitats econòmiques i guanys 
patrimonials sotmesos o no a retenció, així com pèrdues patrimonials inferiors a 500 €. 


