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TIPUS DE RETENCIÓ EXERCICI 2016
Rendiments del treball derivats de relació laboral o estatutària

Base per calcular el
tipus de retenció
–
Fins euros

Tipus
aplicable el
2016
–
Percentatge

0,00

19

12.450,00

24

20.200,00

30

34.000,00/35.200,00

37

60.000,00

45

2. Tipus de retenció específics aplicables durant 2016
•

Rendiments del treball derivats d'impartir cursos, col·loquis, conferències, seminaris i
similars: s’aplicarà el 15%.

•

Rendiments d'activitats professionals en general: s’aplicarà el 15% .

•

Rendiments d'activitats professionals percebuts per contribuents que hagin iniciat
les seves activitats professionals, sempre que l'any anterior no s'hagués dut a terme
cap activitat professional (tipus aplicable a l'any d'inici i els dos següents):
s’aplicarà un 7%.
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•

Rendiments d'activitats professionals de recaptadors municipals, mediadors
d'assegurances que utilitzin els serveis d'auxiliars externs i delegats comercials de
l'entitat pública empresarial Loteries i Apostes de l'Estat: s’aplicarà un 7%.

•

Rendiments del capital mobiliari, guanys i pèrdues patrimonials derivats de la
transmissió o reemborsament d'accions o participacions en institucions d'inversió
col·lectiva, d'aprofitaments forestals dels veïns en muntanyes públiques i premis:
s’aplicarà el 19%.

•

Rendiments derivats d'arrendaments i sub-arrendaments de béns immobles urbans,
rendiments derivats de la propietat intel·lectual i industrial, assistència tècnica,
arrendament i sub-arrendament de béns mobles, negocis o mines: s'aplicarà el
tipus del 19%.

•

Rendiments del treball percebuts per administradors, membres de consells
d'administració i juntes i altres membres d'altres òrgans representatius: s’aplicarà el
percentatge del 35%.

•

Rendiments del treball percebuts pels treballadors desplaçats a territori espanyol
que apliquin el règim especial de tributació de l'article 93 de la Llei de l'IRPF
(“impatriats”) en la quantia que excedeixi de 600.000 euros anuals: s’aplicarà el
45%.

•

Rendiments derivats de la cessió de drets d'imatge: s’ aplicarà el 24%.
TIPUS DE RENDIMENT

2016

Rendiments d’activitats professionals.

15%

Rendiments d’activitat professional per inici d’activitat.

Rendiments del treball derivat de cursos, conferències, seminaris o similars, o
derivats de l’elaboració d’obres literàries, artístiques o científiques, sempre que es
cedeixi el dret d’explotació.

Rendiments del treball percebuts per administradors, membres de consells
d'administració i juntes i altres membres d'altres òrgans representatiu amb caràcter
general

Administradors i membres del Consell d’entitats amb import net de xifra de negoci
< 100.000€

7%

15%

35%

19%
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Rendiments del Capital Mobiliari

19%

Rendiments procedents d’activitats agrícoles, ramaderes o forestals en general

2%

1%

Rendiments procedents d’activitats ramaderes d’engreix de porcí i avicultura

19%
Premis de jocs, concursos i rifes

Arrendaments i sub -arrendaments d’immobles urbans

19%

Propietat intel·lectual, industrial, assistència tècnica, arrendament de bens mobles,
negocis o mines

19%

Modificacions de la Llei de l'impost sobre societats
Percentatges de retenció aplicables durant el 2016 segons la data en què es produeixi el
naixement de l'obligació de retenir:
Data
A partir de l'01-01-2016

Percentatge de retenció a compte
19%

Una salutació cordial,

BIGAS ASSESSORIA I GESTIO, SLP

Avisem expressament que la informació aquí recollida és de caràcter general i, abans d’aplicar qualsevol norma, s’ha de fer un
estudi de cada cas en concret. A més a més s’ha de tenir en compte que determinats coeficients i límits que es mencionen de
forma separada són els aplicables a Catalunya, que té capacitat normativa pròpia.
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