
 

 
 

Pagaments a compte de l’IRPF  

S’hauran de fer 4 pagaments trimestrals en concepte de l’Impost de Renda de les 
Persones Físiques (IRPF). L’import de cada pagament fraccionat es calcularà segons el 
tipus d’activitat. 
 
Les activitats empresarials ingressaran el 20% del benefici resultant des de l’inici de 
l’any fins a l’últim dia de trimestre que liquiden. D’aquest resultat es podrà deduir els 
pagaments fraccionats ja ingressats en trimestres anteriors. 
 
Les activitats agrícoles, ramaderes, forestals i pesqueres ingressaran el 2% del volum 
d’ingressos del trimestre. 
 
Les activitats professionals ingressaran el 20% del benefici resultant des de l’inici de 
l’any fins a l’últim dia de trimestre que liquiden. D’aquest resultat es podrà deduir els 
pagaments fraccionats ja ingressats en trimestres anteriors i les retencions a compte 
que hagin practicat durant l’any en curs. Quan el professional suporti més del 70% de 
la seva facturació amb retenció, no estarà obligat a realitzar liquidacions. 
 
Els models a utilitzar són:  

- Règim d’estimació directa normal i simplificada: 130 
- Règim d’estimació objectiva (mòduls):  131 

 
Terminis: 

- 1r trimestre: entre l’1 i el 20 d’abril 
- 2n trimestre: entre l’1 i el 20 de juliol 
- 3r trimestre: entre l’1 i el 20 d’octubre 
- 4rt trimestre: entre el 1 i el 30 de gener 

 

 

IRPF per rendiments satisfets a treballadors i/o professionals  

Els empresaris que contractin treballadors i/o tinguin despeses de professionals 
subjectes a retencions estan obligats a ingressar a l’Administració Estatal de l’Agència 
Tributària les retencions a compte que se’ls han practicat a aquestes persones. 
 
L’imprès a utilitzar és el model 110 per a les liquidacions trimestrals i els terminis 
seran: 

- 1r trimestre: entre l’1 i el 20 d’abril 
- 2n trimestre: entre l’1 i el 20 de juliol 
- 3r trimestre: entre l’1 i el 20 d’octubre 
- 4rt trimestre: entre el 1 i el 20 de gener 

 
Per a la liquidació anual es farà servir el model 190 i el termini serà de l’1 al 30 de 
gener de l’any següent. 
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IRPF per lloguers 

 
Si un empresari per realitzar una activitat econòmica té arrendat un local de negoci ha 
d’ingressar a l’Administració Estatal de l’Agència Tributària i a compte del propietari la 
retenció practicada en el rebut del lloguer.  
 

L’imprès a utilitzar és el model 115 per a les liquidacions trimestrals i els terminis 
seran: 

- 1r trimestre: entre l’1 i el 20 d’abril 
- 2n trimestre: entre l’1 i el 20 de juliol 
- 3r trimestre: entre l’1 i el 20 d’octubre 
- 4rt trimestre: entre el 1 i el 30 de gener. Dintre d’aquest termini també s’haurà 

de presentar el resum anual amb el model 180. 
 
 
Declaració anual de l’IRPF  

Qualsevol persona que hagi estat titular d’una activitat econòmica sigui quina sigui i 
independentment del règim aplicat per a la determinació del benefici, haurà de 
presentar la declaració de renda amb la modalitat ordinària, amb el model 110. 
 

En aquesta declaració s’hauran de detallar els ingressos i les despeses deduïbles de 
l’activitat econòmica obtinguts durant l’any així com les diferents deduccions 
permeses en funció de les inversions que hagi fet. 
 
De la quota resultant es descomptaran els quatre pagaments a compte realitzats al 
llarg de l’any a través dels models 130. 
 
El termini de presentació és entre els mesos de maig i juny de l’any següent.  
 
 
Declaració d’operacions a tercers  
En el cas que els empresaris hagin realitzat operacions amb proveïdors i clients que 
hagin superat la xifra anual de 3.005,06€. S’haurà d’utilitzar el model 347 i el termini 
és el del 31 de març de cada any. 
 
 
Declaració anual per a entitats de tributació de renda  
En el cas de les anomenades entitats de tributació de renda (entre les que estan 
incloses les Societats Civils Privades), hi ha l’obligació de presentar una declaració 
informativa on constin els rendiments anuals obtinguts per la societat, així com els 
rendiments corresponents per a cada soci en funció de la seva participació en la 
societat. L’imprès a utilitzar és el 184 i el termini és el del 31 de març de l’any 
següent. 
 
 
Declaració recapitular d’operacions intracomunitàries  
Si un empresari ha realitzat lliuraments o adquisicions de béns intracomunitaris 
independentment del règim de tributació de l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) haurà 
de fer una declaració recapitular d’operacions intracomunitàries amb el model 149. 
S’exclouen les prestacions de serveis i la declaració s’haurà de presentar només en els 
períodes trimestrals en que s’hagi realitzat l’operació comunitària. Els terminis són els 
següents: 

- 1r trimestre: entre l’1 i el 20 d’abril 
- 2n trimestre: entre l’1 i el 20 de juliol 
- 3r trimestre: entre l’1 i el 20 d’octubre 
- 4rt trimestre: entre el 1 i el 30 de gener. 

 


