Juny 2008

LABORAL
Aplicació de la deducció de 400 Euros en l’I.R.P.F. a partir de les nòmines de juny
L’article 80 bis del RDL 2/2008, de 21 d’abril, de mesures d’impuls a la activitat econòmica, estableix un nou benefici fiscal en l’IRPF, consistent
en reduir la quota líquida total de l’impost fins a 400 Euros anuals i va dirigit als contribuents que obtinguin rendiments del treball o d’activitats
econòmiques (treballadors per compte aliena i autònoms).
El RD 861/2008, de 23 de maig, modifica el Reglament de l’Impost de la Renda de les Persones Físiques i estableix que durant el mes de juny
les retencions es practicaran d’acord amb la normativa en vigor a 1 de gener de 2008 minorant-se en 200 Euros, i l’import restant fins arribar als
400 Euros es minorarà de les retencions que es practiquin desde juliol de 2008 fins a final d’any mitjançant una regularització del tipus de
retenció. Queden exclosos d’aquesta mesura els treballadors que no tinguin retencions d’IRPF.
Pel que fa als treballadors, la deducció esmentada s’aplicarà de la següent manera:
•

Deducció de fins a 200 Euros de la quota d’IRPF en les retribucions del mes de juny (ja sigui paga mensual, extra o quitança) amb el
límit de la retenció que li correspongui abans de l’aplicació de la deducció.

•

L’import restant fins al total dels 400 Euros es farà de juliol a desembre de 2008 i consistirà en una disminució del tipus de retenció en
la quantia necessària per completar la reducció de les retencions fins arribar als 400€. Això suposarà un nou càlcul del tipus de retenció que
s’expressarà amb dos decimals. Cal tenir en compte que el tipus mínim de retenció no pot ser inferior al 2% quan es tracti de contractes de
durada inferior a l’any.

Exemple:
En aquest supòsit el treballador, que en la nòmina de juny no arriba a tenir 200 Euros de retenció, se li abonen 110 Euros i els restants 90 Euros
fins arribar als 200 s’abonen en la nòmina de la paga extra.
Podeu veure que en tot cas la deducció aplicada aquest proper mes de juny apareixerà reflexada en la nòmina.
Paga Mensual

Paga Extra

Restem a la vostra disposició per a qualsevol dubte o consulta al respecte. Rebeu una cordial salutació.
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