NOTA ACLARIDORA RESPECTE DE LA VARIACIÓ DE L’IRPF A LA NÒMINA DE
DESEMBRE DE 2012
En primer lloc, cal aclarir que la retenció de l’IRPF que ens practiquen a les nostres
nòmines correspon a una estimació dels diners que haurem de pagar a la declaració de la
Renda de l’any posterior. El seu percentatge es calcula en funció dels ingressos del
treballador i de la seva situació personal (aquí es considera l’estat civil, el nombre de fills
a càrrec i la seva edat, així com les persones majors i/o discapacitades a càrrec del
treballador).
A més dels canvis en la situació personal de cada treballador (com podria ser el
naixement d’un fill, per exemple), a l’any 2012 s’han produït circumstàncies que han fet
que el percentatge d’IRPF que ens apliquen haja pujat i/o baixat. Aquestes han estat:
-un increment de les retencions aprovades al Real Decret Llei 20/2011, de 30 de
desembre de 2011. Les noves retencions es començaren a aplicar des de la nòmina de
febrer de 2012.
-les retallades de sou (primer la practicada al juny pel Govern de la Generalitat, equivalent
al 2,5% del total anual i després l’eliminació de la paga extraordinària del mes de
desembre, equivalent a un 6%) han modificat les nostres retribucions anuals i això ha fet
que en alguns casos, el percentatge de l’IRPF baixara dels mesos de juny a novembre de
2012.
-la devolució per part del Govern de la Generalitat d’aquest 2,5% de les retribucions
anuals que ens van retallar al juny ha fet que en molts casos, el percentatge de l’IRPF
haja pujat notablement a la nòmina de desembre.
Com es pot veure, el 2012 ha estat un any de molts canvis per al càlcul de la retenció de
l’IRPF i hem pogut observar com l’evolució d’aquest percentatge ha anat variant al llarg de
l’any.
No oblidem, però, que si ens han practicat una retenció superior a la debuda, ens tornaran
aquesta quantitat al presentar la declaració de la Renda.

