Últimes setmanes per planificar l’IRPF de l’any
2019

Fins al 31 de desembre del 2019 hi ha temps per fer les últimes actuacions
per reduir l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques de l’any 2019,
pensant ja en la declaració de la renda que es presenta entre els mesos
d’abril i juny de l’any següent.

Exemples d’actuacions que es poden portar a terme són:


Realitzar aportacions a un pla de pensions, fins a un límit de 8.000
euros o el 30% dels rendiments nets del treball o d’activitats
econòmiques. La base imposable de l’IRPF es redueix en la quantitat
aportada al pla de pensions, fent reduir tant la base com, en alguns
casos, el tipus marginal aplicable.



Realitzar donatius a entitats beneficiàries de mecenatge, tenint
certificació per l’entitat donatària. Per aquests donatius, hi ha una
deducció del 75% de l’import donat pels primers 150 euros i del 30%
per la resta (35% si ja es va fer el donatiu per una quantitat igual o
superior a la mateixa entitat en els dos anys immediatament
anteriors). I en alguns casos, el mateix donatiu pot constituir una
deducció autonòmica a Catalunya d’un 15% sobre la quantitat
donada, en especial aquells fets a entitats que fomenten la llengua
catalana.



Si existeix el dret a la deducció per habitatge habitual, si s’amortitza
anticipadament el préstec que es va sol∙licitar per finançar la compra
de l’habitatge, la suma dels pagaments mensuals d’aquest préstec

més l’amortització anticipada, fins a un límit de 9.040 euros, es
podrà deduir en un 15%.


Revisar si existeixen pèrdues pendents de compensar d’anys
anteriors a l’hora de realitzar vendes que comportin guanys, per tal
de tributar menys pels guanys. Repassar especialment pèrdues que
s’arrosseguin de 4 anys enrere, per tal que no es quedin sense
aprofitar.



Aprofitar la deducció per inversió en empreses de nova creació, que
incentiva el recolzament econòmic a projectes emergents. La base
de la deducció està formada pel valor d’adquisició de participacions
o accions, amb un límit de 60.000 euros, i la deducció és del 30%
d’aquestes quantitats, és a dir, pot haver‐hi una deducció de fins a
18.000 euros.

Si vols evitar sorpreses a la declaració de la renda al juny vinent, vine i
planifica les teves opcions amb nosaltres.

