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renda entrevista a Venanci blanch, president de la delegació a lleida del COGAC

“L’esborrany de la renda pot contenir errors que facin que
paguem de més o bé que no ens tornin tot el que ens pertany”
Alguna novetat a tenir en
compte aquest any?
Hi ha algunes novetats interessants per a les famílies. Per
primer any, les mares treballadores amb fills de 0 a 3 anys
podran deduir-se fins a 1.000
euros del que hagin satisfet a
la guarderia. Les famílies nombroses també podran accedir a
una deducció de 250 euros per
cada fill que excedeixi del número necessari per tenir aquest
títol i els cònjuges amb discapacitat amb rendes inferiors a
8.000 euros donen dret a una
deducció de fins a 500 euros
anuals. També cal recordar que
els pares o mares que hagin patit retencions per les prestacions de maternitat i paternitat
el 2018 no hauran de realitzar
cap tràmit a la seva declaració.
Si la prestació va ser anterior,
ja fa mesos que es va obrir el
termini per poder sol·licitar el
seu reemborsament.
I qui està obligat a declarar?
De forma general, es manté el
límit de 22.000 euros. El que
sí que ha pujat és el límit per

declarar en cas de dos o més
pagadors, que aquest any és
de 12.643 euros. Cal destacar
que el subsidi de desocupació
és considerat com un pagador.
També hem de tenir en compte
les pensions compensatòries
o algun rendiment del treball
subjecte a tipus fix o sense retenció com, per exemple, els
contractes temporals.
Aquest any desapareix la declaració en paper. Això dificultarà fer la renda?
Ho farà per a aquelles persones
que imprimien la seva predeclaració per a, després, portar-la a una entitat bancària
o col·laboradora per a la seva
presentació definitiva. Sobretot, la gent gran. Es manté
aquest any la presentació de
la declaració per Internet i per
l’aplicació mòbil, però són sistemes més adients per a gent
jove que estan acostumats a
fer tràmits més complexos de
forma telemàtica.
Les noves tecnologies, llavors,
faciliten aquest procés?

No del tot. L’impost de l’IRPF és molt complex i les noves
tecnologies donen una falsa
aparença de facilitat quan no
és així. Per exemple, a través
de l’app del mòbil podem confirmar el nostre esborrany amb
només un clic, quan els gestors administratius recomanem dedicar un mínim d’una
hora per revisar una declaració senzilla. En un segon podem estar segurs que no falta
informació rellevant? O que
no hi ha dades equivocades?
Hem de tenir en compte que

l’esborrany pot contenir errors
o bé mancar d’informació que
faci, no només que paguem de
més, sinó que no ens tornin el
que ens pertocaria perquè no
hem aplicat alguna deducció a
la qual tenim dret per la nostra
situació personal.
Què recomanen els gestors
administratius?
Revisar degudament les nostres dades fiscals abans de
confirmar el resultat que ens
proposa l’Agència Tributària.
Hem de tenir en compte que

aquesta administració no té
per què tenir totes les nostres
dades. Per exemple, el naixement d’un fill, la defunció d’un
membre de la unitat familiar,
un canvi de domicili... I són
elements que poden canviar,
i molt, el resultat de la nostra
declaració. A més, ens consta que hi ha entitats bancàries que no estan traspassant
adequadament la informació
a l’Agència Tributària, per la
qual cosa, si no es revisa l’esborrany en profunditat, podem obtenir un resultat erroni
amb las conseqüències que això comporta, ja que pot comportar recàrrecs.
Què aporten els gestors administratius com a professionals?
La seguretat que la seva declaració estarà ben feta, que
el resultat obtingut serà el més
beneficiós per a ell i que no tindrà problemes amb Hisenda
en un futur. Som professionals
preparats, amb una formació
continua que ens ajuda a estar al dia de totes les novetats
normatives.

