
 

El passat dissabte 5 de Juliol de 2014 va entrar en vigor el RD Llei 8/2014  que permet que es pugui tornar a aplicar, 

si bé en uns supòsits limitats, un tipus de retenció del 15 % sobre determinats rendiments d'activitats professionals. 

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 per a que aquest 

pugui aplicar-li el tipus de retenció del 15% i no el general del 21%. 

En el supòsit que el professional complís alhora els requisits per a poder aplicar el tipus reduït de retenció del 9% 

(durant els tres primers exercicis d'activitat) el tipus aplicable seria del 7,5%. 

Per tant, a partir del 5 de Juliol de 2014 les retencions aplicables a professionals queden, ara per ara: 

  
Sense limitació 

d'ingressos 
Amb limitació 

d'ingressos 

Tipus General 21% 15% 

Tres primers exercicis 9% 7,50% 

Restem com sempre a la vostra disposició per a qualsevol aclariment. 
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