Canvi retencions d’IRPF 2015
(RDL 9/2015)
Canvi aplicable a les operacions on l’obligació
de retenir neix a partir del 12 de juliol de 2015
2015

2015

Fins
11/7/2015

A partir de
12/7/15

Capital mobiliari (interessos, dividends, etc.)
Capital immobiliari (lloguers de locals de negoci)

20 %

19,5 %

Activitats professionals: - General
- Rendiment total inferior a 15.000 € (*)
- Tres primers anys d'exercici

19 %

15 %

15 %
9%

7%

Rendiments del treball: - Cursos, conferències, seminaris
- Elaboració d’obres literàries

19 %

15 %

Administradors i membres del consell d’administració:
Entitats amb una xifra de negoci inferior a 100.000 €

37 %

37 %

20 %

20 %

Rendiment subjecte a Retenció

(*) Aquest tipus només correspondrà aplicar-lo quan els rendiments íntegres per les activitats professionals del
contribuent hagin estat inferiors a 15.000 Euros a l'exercici anterior i representin alhora més del 75% dels
seus rendiments íntegres per activitats econòmiques i del treball. Serà el professional qui haurà de manifestar per
escrit al pagador que compleix les condicions.
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