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Campanya Renda 2015 

 

La nostra missió és: 

Ajudar a protegir  
els ACTIUS dels   
nostres clients 

 

TERMINIS ESBORRANY / DECLARACIÓ IRPF I IMPOST PATRIMONI 

domiciliació bancària fins 

25 juny (càrrec 30 juny)

sol·licitud NRC a l'entitat 

financera fins 30 de juny

domiciliació bancària fins 

25 juny (càrrec 30 juny)

sol·licitud NRC a l'entitat 

financera fins 30 de juny

Presentació Declaració Impost sobre Patrimoni

Només per internet i juntament amb Declaració Renda

6 d'abril a 30 de juny

Ingrés Esborrany i Declaració de la Renda

amb Impost Patrimoni sense Impost Patrimoni

Presentació Declaració de la Renda

Resta vies (telèfon, SMS, E.Fin., A.Trib.)

6 d'abril a 30 de juny 10 de maig a 30 de juny

Només per internet

Confirmació Esborrany de la Declaració

Vies no presencials (internet, telèfon i SMS) Vies presencials (Ent. Financeres i Ag. Tributària)

6 d'abril a 30 de juny 10 de maig a 30 de juny

 

LÍMITS DE RENDIMENTS QUE NO OBLIGUEN A PRESENTAR DECLARACIÓ DEL IRPF 

 

No obstant, hauran de presentar declaració qui vulgui beneficiar-se de deduccions per: 

 Inversió en habitatge habitual (adquisicions anteriors a 31.12.2012) i per doble imposició internacional i 

 Reduccions en la base imposable per aportacions a sistemes de previsió social 

Pel que fa a la Declaració del Impost sobre Patrimoni, el mínim exempt és de 500.000 €. 

Límit

Rdts. de Capital Mobiliari

Guanys Patrimonials 

Rendes Immobiliàries imputades

Rdts. de Lletres del Tresor

Subvencions per l'adquisició d'habitatges de PO o de preu taxat

Rdts. de Treball

Rdts. de Capital (Mobiliari i Immobiliari)

R Activitats Econòmiques

Guanys Patrimonials 

Pèrdues Patrimonials inferiors a 500 €

Conjunt de 1.000 €

Rdts. de Treball d'un sol pagador
22.000 € /any

Conjunt de 1.600 €

12.000 € /any
Pensions compensatòries de pagador no obligat a retenir o sotmés a tipus 

de retenció fixe

Concepte

Rdts. de Treball de més d'un pagador, si suma del segon i restants 

pagadors, per ordre de quantia, < 1.500 €/any en conjunt

Rdts. de Treball de més d'un pagador, si suma del segon i restants 

pagadors, per ordre de quantia, > 1.500 €/any

sotmesos a retenció o ingrés a compte

Conjunt de 1.000 €


