COMUNICACIÓ 23/2012
Estudi d’assumptes jurídics, mercantils, comptables, tributaris i laborals.

19/09/2012
OBLIGACIONS PAGADOR - TIPUS DE RETENCIÓ PROFESSIONALS IRPF
Tal i com hem anat informant en les Comunicacions 18/2012 i 22/2012 (que podeu trobar al nostre
web www.arxer.es), des del passat 1 de setembre de 2012 i fins el proper 31/12/2013 (excepte que
es modifiqui la llei) el tipus de retenció per rendiments d’activitats professionals és del 21 %
(abans 15 %), i en el supòsit d’inici d’activitat (durant l’any d’inici i els 2 següents) del 9 % (abans
7 %).
En aquest sentit, és important recordar que el tipus de retenció no el determina la data de
l’emissió de la factura ni de la realització del servei, sinó el seu pagament. En aquest sentit, és
possible que es rebin factures de professionals emeses abans de l’1 de setembre amb un tipus de
retenció del 15 % (o del 7 %) però que es paguin a partir de l’1 de setembre; en aquest cas, el tipus
de retenció a aplicar pel pagador és del 21 % (o del 9 %), amb independència del que posi la
factura.
Recordeu que a partir de 01/01/2014 la retenció serà del 19 % (en el supòsit d’inici d’activitat,
serà del 9 %).
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