
 

 

GUIA PER A NOUS 
AUTÒNOMS 

 

Guia bàsica 

COLGEOCAT 

Gener 2015 
 

 

 

 

c/ Casp, 130. Edif. COACB. Planta 3a Despatx n. 10  08013 Barcelona Tel.: 934 250 695 info@colgeocat.org ‐ www.colgeocat.org 

   



GUIA D'AUTÒNOMS ‐ COLGEOCAT 2014  

 

 
2 

ÍNDEX 

ÍNDEX  ______________________________________________________________________ 2 

INTRODUCCIÓ ________________________________________________________________ 3 

Barcelona, 2014.RESUM ________________________________________________________ 5 

SIGNATURA DIGITAL ___________________________________________________________ 6 

Agencia Tributària, Seu Electrònica  ____________________________________________________ 8 

DONAR‐SE D'ALTA A HISENDA ___________________________________________________ 9 

Inscripció Al Règim d'Autònoms de la Seguretat Social ______________________________ 12 

OBLIGACIONS _______________________________________________________________ 14 

FACTURA  ________________________________________________________________________ 14 

Registre D'INGRESSOS i despeses _____________________________________________________ 17 
DESPESES  ______________________________________________________________________________ 17 
INGRESSOS _____________________________________________________________________________ 20 
LLIBRE d'Ingressos i Despeses_______________________________________________________________ 21 
DESCRIPCIÓ DEL LLIBRE d'Ingressos i Despeses _________________________________________________ 21 

RETENCIONS TRIMESTRALS __________________________________________________________ 26 

LIQUIDACIÓ DE L'IVA _______________________________________________________________ 27 
TRIMESTRAL (model 303) __________________________________________________________________ 27 
ANUAL (model 390)  ______________________________________________________________________ 32 

OPERACIONS > 3.000 EUROS ‐ MODEL 347  _____________________________________________ 38 

RETENCIONS D'IRPF A PROFESSIONALS. MODELS 111 i 190 ________________________________ 41 
ALTA I BAIXA EN RETENCIONS I INGRESSOS A COMPTE  __________________________________________ 41 
LIQUIDACIÓ TRIMESTRAL (model 111) ________________________________________________________ 42 
DECLARACIÓ ANUAL ‐ MODEL 190 ___________________________________________________________ 44 

DECLARACIÓ DE LA RENDA __________________________________________________________ 46 

CALENDARI DEL CONTRIBUENT _______________________________________________________ 49 

 

   



GUIA D'AUTÒNOMS ‐ COLGEOCAT 2014  

 

 
3 

INTRODUCCIÓ 

Aquesta guia està dirigida als  col∙legiats  i  col∙legiades que volen  començar a  treballar  com a 
autònoms, principalment, d'una manera individual. 

S’hi explica el procés que han de seguir per tal de donar‐se d'alta  i  les obligacions  fiscals que 
implica aquesta situació professional. 

Potser d'entrada sembla una mica complicat, però a poc a poc es veu que és més senzill del que 
sembla  i només  cal estar una mica  familiaritzat  amb els models d'Hisenda  i  tenir present el 
calendari  d'Hisenda  per  tal  de  fer  les  presentacions  dels  diversos  models  en  els  terminis 
establerts. 

Per una altra banda, a alguns els pot  impressionar el fet d'haver de portar una comptabilitat. 
Però  cal  tenir  en  compte  que  és més  senzilla  que  la  d'una  empresa,  ja  que  només  ens  cal 
reflectir‐hi els ingressos per una banda i les despeses deduïbles per una altra, i tenim l'ajut de la 
informàtica.  

A  l'inici potser és recomanable tenir un gestor que ens ajudi amb els tràmits. Però de mica en 
mica, amb  les directrius d'aquesta guia, podrem anar  fent‐los nosaltres mateixos, sobretot   si 
els ingressos són baixos. 

 

AVANTATGES DE SER AUTÒNOM: 

 És la manera més ràpida, senzilla i econòmica de donar d'alta un negoci.  

 Es mantenen el control total i la gestió de l'empresa.  

 No cal un procés previ de constitució.  

 És  la  forma  que  requereix menys  gestions  i  tràmits  legals,  la  qual  cosa  abarateix  els 

costos d'assessorament.  

Per  tot  això,  es  considera  una  forma  empresarial  idònia  per  a  empreses  de  grandària 

reduïda i negocis nous promoguts per una sola persona. El 2009 hi havia a Espanya, segons 

dades  del Directori  Central  d'Empreses  de  l'INE,  1.793.897  persones  físiques  individuals, 

cosa que suposa el 53,46% de totes les empreses. 

 

DESAVANTATGES DE SER AUTÒNOM: 

 Cal  seguir    un  procediment  per  separar  el  patrimoni  empresarial  i  el  personal,  i 

respondre amb els propis  béns presents i futurs davant els deutes amb tercers.  

 Si  l'empresari està  casat en  règim de guanys*,  la  seva activitat empresarial    inclou el 

patrimoni del cònjuge. *Règim de societat de guanys: Règim econòmic conjugal en què es consideren 

comuns als dos cònjuges els béns adquirits a títol onerós durant el matrimoni. 
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 Les societats solen oferir una imatge més professional davant les entitats financeres i els 

diferents agents del mercat: clients, Administració, proveïdors.  

 Només es poden contractar  familiars de fins a segon grau de consanguinitat, si no hi ha 

convivència. 

 

OBSERVACIONS D’AQUESTA GUIA: 

Aquesta guia s'ha elaborat el gener del 2015 i s'han utilitzat les normes vigents del moment. 

Com que les normatives van canviant amb el temps, en el futur se n'aniran fent versions noves 

amb actualitzacions de la informació fiscal i normativa. 

És responsabilitat de l'usuari vetllar i verificar que tot és correcte en el  moment que s’apliqui.  

Amb aquesta guia, el COLGEOCAT intenta aportar una informació que pot ajudar els col∙legiats i 

col∙legiades, però no es fa responsable d’informació no actualitzada o mal interpretada.  
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BARCELONA, 2014.RESUM 
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SIGNATURA DIGITAL 

Actualment,  la majoria  dels  tràmits  amb Hisenda  i  la  Seguretat  Social  es  poden  fer  per  via 
telemàtica, i aviat ho hauran de ser tots obligatòriament.  

Per fer‐ho,  cal autentificar‐se a través de l'ordinador amb una signatura digital instal∙lada en el 
nostre ordinador o amb DNI electrònic. 

 

SIGNATURA DIGITAL 

Hi ha diversos organismes que proporcionen aquesta  signatura,  com    la Fábrica Nacional de 
Moneda y Timbre: 

https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/persona‐fisica/obtener‐certificado‐
software/solicitar‐certificado 

 

En aquest cas, es fa el tràmit per Internet, però cal anar presencialment en un lloc a identificar‐
se. 

 

 

 

 

DNI ELECTRÒNIC 

La manera més senzilla és fer‐ho a través del DNI electrònic. 

Cal tenir un lector de targetes, fàcil de trobar i econòmic (entre 15 i 20 euros). 
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És imprescindible saber el PIN, el qual ens han donat juntament amb el DNI. Si l’hem perdut, cal 
anar a la policia i demanar‐ne un altre. 

La instal∙lació del lector és molt senzilla (normalment l'ordinador el reconeix). 

Després, cal instal∙lar el DNI electrònic.  Hem de descarregar un assistent d'instal∙lació a: 

http://zonatic.usatudni.es/aplicaciones/asistente‐dnie.html 

i seguir les instruccions. 

 

PIN 24H 

Hisenda cada vegada demana més que els  tràmits es facin per via telemàtica. Teòricament, per 
facilitar la identificació digital dels contribuents ha afegit un sistema que anomena PIN24H.  

Per utilitzar‐lo cal, primer de tot, registrar‐se, amb  les dades personals i un número de telèfon 
mòbil. Es pot fer presencialment o demanant‐ho al   web; en el segon cas, cal esperar que ens 
enviïn una carta amb un identificatiu.  

Un cop  ja estiguem registrats, quan vulguem  fer algun  tràmit hem de sol∙licitar un PIN de 24 
hores, que ens enviaran al telèfon mòbil amb el qual ens hem registrat.  

 

Més informació  al web de l'AEAT: 

http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/PIN_24H/videos.shtml 
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AGENCIA TRIBUTÀRIA, SEU ELECTRÒNICA 

Per fer els tràmits amb Hisenda telemàticament, hi ha dos sistemes:  

1. Tenir la signatura digital (DNI electrònic o signatura instal∙lada a l'ordinador). 

2. Utilitzar el sistema de PIN  explicat anteriorment. 

 

 

En cada tràmit s'especifica quin sistema es pot utilitzar amb  les icones de la figura superior. 
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DONAR‐SE D'ALTA A HISENDA 

Per  donar‐se  d’alta  fiscal  i  iniciar  l’activitat,  cal  fer  uns  tràmits  senzills  a  Hisenda. 
Documentació: 

 Fotocòpia del DNI 

 Imprès  037 (és el 036 simplificat) 

On: 

 Delegació d'Hisenda o per Internet (cal certificat digital) 

Temps: 

 Al moment 

 

 

Instruccions: 

El formulari es pot emplenar a la pàgina d'Hisenda: 

https://www2.agenciatributaria.gob.es/es13/h/ie03700t.html 

 

Vegem‐ne  un exemple a continuació: 
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A la pàgina 1, s'omplen les dades personals  

 

 

A la pàgina 2, es tornen a posar les dades i s’hi afegeix  el domicili fiscal 
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A  la  pàgina  4,  és  on  posarem  l'epígraf  de  la  nostra  activitat:  Professionals,  número  111 
"Doctores y licenciados en físicas y geología".  

També cal especificar si la nostra activitat es porta a terme en un local. Si és el cas, cal posar els 
metres quadrats que té i la part que s'utilitzi per a l'activitat.  

En  cas de  treballar a  casa, podem determinar una part de  la  superfície per exercir  la nostra 
professió. Això ens permetrà desgravar part de  les despeses com  la  llum, etc., però comporta 
certs problemes que es comenten més endavant, en el capítol de Despeses. 
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INSCRIPCIÓ  AL  RÈGIM  D'AUTÒNOMS  DE  LA 
SEGURETAT SOCIAL 

Segons la Llei, és obligatori donar‐se d'alta a la Seguretat Social. 

Aquest és el tràmit  per donar‐s’hi d'alta:  

Documentació: 

 Fotocòpia del DNI. 

 Còpia de l'imprès 037 que hem fet a Hisenda. 

 Imprès TA 0521/1. 

On 

 Oficines de la Tresoreria de la Seguretat Social. 

Temps 

 Al moment. 

La quota es paga mensualment. És un percentatge (al voltant del 30%) que es calcula sobre una 
base de cotització, com si  fos un sou  teòric. Hi ha un mínim  i un màxim que  fixa cada any el 
govern. El mínim, l’any  2014, és de 875,70 euros i el màxim, 3.597 euros. Si escollim el mínim 
estarà al voltant dels 260 euros mensuals. 

Bonificació: per als nous autònoms  hi ha una tarifa plana d'uns 50 euros mensuals. 

 Primers 6 mesos: 53,07 euros. 

 Mesos del 7 al 12: 130,9 euros. 

 Mesos del 13 al 18: 183 euros, que per als homes menors de 30 anys i les dones menors 
de 35 anys es prorroga fins als 30 mesos. 

Requisits:  

 no haver estat d'alta com a autònom en els 5 anys anteriors. 

 no tenir empleats. 

 no ser autònom col∙laborador (règim especial per a familiars d'autònoms). 
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Tema polèmic: ingressos baixos 

 El problema ve quan els  ingressos són molt baixos  i hem de pagar una quota 
mensual  d'uns  300  euros  (pot  ser  menor  per  les  bonificacions  vistes 
anteriorment per als joves). En aquest cas,  hi ha jutges que han donat la raó a 
persones que  fan d'autònoms però que no pagaven  la quota perquè els  seus 
ingressos  eren menors  que  el  salari mínim  professional  (el  2013  era  de  654 
euros/mes).  Però  cal  tenir  en  compte  que  no  és  una  norma  de  la  Seguretat 
Social  (encara que actualment algunes delegacions ho accepten)  i que podem 
ser  sancionats.  Aleshores  cal  recórrer‐hi  amb  els  consegüents  perjudicis 
econòmic i moral. 

En cas de fer feines temporals intermitents, una altra possibilitat és donar‐se 
d'alta només durant el període en què es fa la feina: ens donem d'alta a l'inici 
de  la  feina  i  de  baixa  al  final.  Cal  ser  curosos  amb  el  fet    que  les  nostres 
despeses estiguin dintre del període en què estem donats d'alta a la Seguretat 
Social. 

 

Atenció: 

Cal tenir en compte que la  jubilació es comptabilitza a partir de les cotitzacions 
al  llarg  de  la    vida  laboral.  Per  tant,  hem  de  ser  conscients    que  si  volem 
estalviar‐nos cotitzacions ara, aquest fet ens penalitzarà el futur de jubilats. 
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OBLIGACIONS 

FACTURA 

Quan es  fa una  feina es  lliura una  factura al client pels nostres serveis  i ens en guardem una 
còpia,  que s'arxiva per anys naturals. 

En cada factura ha d'haver‐hi: 

 Les nostres dades: 

 Logo (opcional) 

 Nom i cognoms 

 Número de NIF 

 Adreça fiscal 

 Les dades del client: 

 Nom i cognoms 

 Número de NIF 

 Adreça fiscal 

 La data d'emissió 

 El  concepte  de  la  feina  feta  d'una  manera  detallada  i  específica  (el  lloc,  el  tipus 

d'actuació, etc.). No es poden posar conceptes genèrics, com: "estudi geològic", "mapa 

geològic", etc. 

 Total (1) del valor de la feina (número 1 de l'exemple següent) o base imposable. 

 La  retenció  d'IRPF  (2).  Aquest  valor  actualment  (2015)  és  del  19%  del  total  (1).  

ATENCIÓ: En el cas   que   siguem en els tres primers exercicis  (anys naturals) després 

d’haver‐nos donat  d'alta, la retenció és del 9%.  

 L’IVA (3). Aquest valor actualment (2014) és del 21% del total (1).   
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 Total a cobrar (4). És el resultat de sumar al valor total (1) l'IVA (3) i restar‐ne la retenció 

d'IRPF (2). Aquest valor és el que ens pagarà el client.  Però hem de tenir en compte que 

quan fem la declaració de renda anual, sumarem els valors dels totals (1) sense IVA. Dels 

impostos que hem de pagar anualment, cal restar‐ne totes les retencions d'IRPF (2) que 

ens han retingut durant l'any. 

 La signatura. 

 

Atenció: La retenció d'IRPF només cal posar‐la si es factura a una empresa. No és 

necessari si el client és un particular. 

Atenció: en els tres primers exercicis, la retenció que posarem a la factura és del 9%. 
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Aquest és un exemple de factura amb tots els elements descrits abans. 

Una manera fàcil de fer‐les és crear una plantilla d'Excel amb els càlculs fets. 

Al final s'imprimeix, se signa i es dóna al client, i ens en guardem una còpia per a nosaltres. 

Actualment, es pot enviar un PDF amb la signatura escanejada. 
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REGISTRE D'INGRESSOS I DESPESES 

Per tal de fer les liquidacions a Hisenda cal portar una comptabilitat. 

Es tracta d'anotar per una banda els  ingressos i per una altra les despeses que tenim per portar 
a terme la nostra activitat professional. El benefici que n’obtenim és el resultat de restar‐los. 

 

DESPESES 

 Són  les despeses vinculades a  l'activitat econòmica duta a terme per  l'autònom. És a 
dir, el que hem de gastar per poder  fer la nostra feina. 

 Han d’estar justificades amb factures, tiquets o rebuts. 

 S'han de registrar comptablement en un  llibre. Actualment, es pot fer en un programa 
tipus Excel.  

S'agrupen en uns conceptes determinats. Vegem‐ne, seguidament, alguns exemples: 

Consums d'explotació: compres de mercaderies, material geològic, material de camp, material 
de  dibuix,  material  informàtic,  material  d'oficina,  GPS,  armaris  magatzem,  mapes, 
combustibles, etc. 

Arrendaments  i  cànons:  lloguers  del  local  de  treball,  cànons,  assistència  tècnica,  quotes 
d'arrendament financer (lísing ). 

Reparacions  i conservació: despeses de manteniment, recanvis  i adaptació de béns materials. 
No  s'hi  inclouen  les  que  suposin  una  ampliació  o millora,  ja  que  es  consideren  inversions 
amortitzables en diversos anys.  

Serveis  de  professionals  independents:  honoraris  del  gestor,  advocats,  contractació  quan 
calgui d’un altre geòleg que ens ajudi, etc. 

Altres  serveis  exteriors:  transports,  primes  d'assegurances,  serveis  bancaris,  publicitat, 
subministraments d'electricitat, aigua, etc. 

Tributs fiscalment deduïbles: l'impost de béns immobles del local de treball (IBI), etc. 

Despeses  financeres:  interessos  de  préstecs  i  crèdits,  despeses  de  descompte  d'efectes, 
recàrrecs per  ajornament de pagament de deutes,  interessos de demora d'ajornaments dels 
pagaments a Hisenda. No s'hi inclouran les que es derivin d’utilitzar capital propi.  

Amortitzacions:    

Si la despesa és de més  de 600 euros, en lloc de posar directament el  valor cal amortitzar‐la en 
diversos anys. En el web d’Hisenda hi ha la taula següent: 
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Grup Elements patrimonials Coeficient lineal 
màxim 

(%) 

Període

màxim 

(Anys)

1 Edificis i altres construccions 3 68 

2 Instal·lacions, mobiliari, estris i resta de l'immobilitzat 
material 

10 20 

3 Maquinària 12 18 

4 Elements de transport 16 14 

5 Equips per al tractament de la informació i sistemes i 
programes informàtics 

26 10 

6 Estris i eines 30 8 

7 Bestiar boví, porcí, oví i caprí 16 14 

8 Bestiar equí i fruiters no cítrics 8 25 

9 Fruiters cítrics i vinya 4 50 

10 Oliverar 2 100 

 
 

Altres despeses deduïbles: adquisició de llibres, subscripció a revistes professionals, assistència 
a  esdeveniments  relacionats  amb  l'activitat  (cursos,  congressos,  conferències),  quotes 
d'associacions empresarials,  col∙legi professional, primes d'assegurança de malaltia  satisfetes 
per l'autònom per a ell, el seu cònjuge o fills menors de 25 anys que visquin al domicili familiar, 
amb un màxim de 500 euros per persona. 

Despeses deduïbles "especials": local, vehicle, viatges. 

Hi  ha  una  sèrie  de  partides  de  despesa molt  habituals  entre  els  autònoms  que  presenten 
algunes peculiaritats i sempre generen dubtes. 

Local o oficina específica per a l'activitat: no presenten problemes. Cal notificar a Hisenda les 
dades del  local en el moment de donar‐se d'alta (model 037), o presentar una modificació de 
dades d'aquests  impresos  en  el moment de  traslladar‐se  a un nou  local o oficina.  Es poden 
desgravar totes  les despeses associades a aquest  local:  lloguer, reformes, manteniment,  llum, 
aigua,  telèfon, despeses associades a  la hipoteca o  l'assegurança. També es pot amortitzar  la 
inversió feta si s’hagués comprat.  
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Atenció:  Si  utilitzem  un  local  cal  donar‐lo  d'alta  a  l'Ajuntament.  En  el  cas  de 
l'Ajuntament  de  Barcelona  es  pot  fer  a  les  seus  de  districte  i  el  tràmit  és: 
Comunicació  d'obertura  d'activitats  i/o  instal∙lacions.  La  majoria  de  municipis, 
Barcelona  també,    cobra  un  impost  per  la  recollida  d'escombraries  (despesa 
deduïble). 

 

Local o oficina en un habitatge: igual que en el cas anterior, cal notificar‐ho a Hisenda, indicant 
el percentatge del domicili dedicat a  l'activitat. El normal és que sigui una habitació o màxim 
dues, cosa que  afectarà entre un 15% i un 50 % com a màxim, si no es vol tenir problemes. Les 
despeses associades a l'habitatge podran desgravar en aquest mateix percentatge, encara que 
per poder desgravar el  lloguer hi ha un  requisit addicional,  i és que el propietari ens  faci un 
contracte amb  IVA pel total de  l'habitatge o almenys un de separat pel  lloguer del % afectat. 
Això es deu al fet que el lloguer de locals per a negocis està gravat amb IVA . 

 

Atenció:  La  desgravació  d'una  part  de  l'habitatge  pot  generar  problemes,  ja  que  
s'ha de  justificar el % d'ús  i pot ser motiu de desacord amb Hisenda. Cal  tenir en 
compte que haurem de pagar l'impost d'escombraries i que necessitarem que en el 
rebut  de  lloguer  s'hi  afegeixi  l'IVA.  Per  tant,  cal  valorar‐ho  tot  i  pot  ser  que  el 
resultat sigui que és millor no posar‐ho com a despesa. 

 

Despeses de viatges i representació: es poden desgravar tant les despeses de desplaçament en 
transport  públic  (avió  i  tren,  però  també  taxi)  com  els  d'estada  en  hotels  i  despeses  de 
manutenció (dinars, sopars), encara que sempre se n'ha d'acreditar el caràcter professional, de 
manera  que  aquest  tipus  de  despeses  en  cap  de  setmana  és  difícil  que  sigui  acceptada  per 
Hisenda. En el nostre  cas, ho podríem demostrar amb  la  llibreta de  camp. D'altra banda,  la 
despesa en dinars de  feina és una de  les més controvertides,  i convé  limitar‐la a  la  lògica de 
l'activitat i anotar sempre amb qui s’ha dinat. 

Vehicle particular  i despeses associades  (manteniment, benzina, assegurança...  ): deduir  les 
despeses d'un vehicle particular sent autònom és complex, i depèn del cas i la predisposició  per 
batallar  amb Hisenda.  En  principi,  només  s'admeten  íntegrament  com  a  despeses  en  el  cas 
d'aquells  autònoms  que  es  dediquin  a  activitats  de  transport  de  viatgers, mercaderies,  els 
transportistes, repartidors, missatgers, etc. La resta d'autònoms no es poden deduir aquestes 
despeses per l'IRPF i només fins a un 50% en el cas de l'IVA. Adquirir el cotxe en rènting és una 
opció  cada  vegada  més  estesa,    tot  i  que  està  subjecta  a  les  mateixes  limitacions  fiscals 
esmentades pel que fa a la deducció de les quotes i l'IVA suportat.  

Tema polèmic: desgravar l'IVA del vehicle 

Es pot deduir el 50% de l'IVA de la compra i el manteniment del cotxe, sempre que 
es  pugui  demostrar  que  s'utilitza  en  l'activitat  econòmica.  Com  es  demostra? 
Presentant  una  llista  de  clients  i  poblacions  on  resideixen,  l’agenda  de  visites 
(llibreta  de  camp),  visites  acordades  amb  correus  electrònics,  documents, 
pressupostos acceptats en els quals consti on es presta el servei... En resum: tot allò 
que justifiqui el desplaçament en cotxe per obtenir els nostres ingressos. 
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Es pot deduir el 100% de  l'IVA de  la compra  i del   manteniment en  les  següents 
condicions: 

 Els vehicles mixtos. 

 Els  vehicles  utilitzats  en  els  desplaçaments  professionals  dels  representants  o 

agents comercials.  

 Els vehicles utilitzats en serveis de vigilància. 

En el nostre cas, és interessant adquirir un "vehicle mixt". Es tracta d'un automòbil 
especialment disposat per al  transport, simultani o no, de mercaderies  i persones 
fins a un màxim de nou, inclòs el conductor, en què es pot substituir eventualment 
la càrrega, parcialment o totalment, per persones mitjançant l'addició de seients.   

En el nostre cas és evident la necessitat de tenir un 4x4 per poder treballar al camp. 
És important que aquest vehicle el portem retolat amb el nostre nom comercial.  

Per evitar problemes d'interpretació  amb Hisenda, és  recomanable  tenir un  altre 
vehicle per a ús particular o familiar.  

Despesa del vehicle en relació amb l'IRPF:  

Aquí  no  hi  ha  possibilitat  de  vincular‐lo  al  50%,  cal  fer‐ho  al  100%  de  l'activitat 
econòmica o res. 

En  cas  d'imputar  les  despeses  del  vehicle,  perquè  considerem  que  podem 
demostrar  la necessitat d'utilitzar‐lo per portar  a  terme  l'activitat  econòmica,  cal 
tenir en compte que en última  instància  l'Agència Tributària es reserva considerar‐
les despeses  fiscalment deduïbles, o no. Per aquest motiu, és aconsellable el que 
s'ha dit anteriorment: utilitzar un vehicle mixt, retolat i, si és possible, tenir un altre 
cotxe  particular. 

No obstant això, cal apuntar que hi ha sentències en què es reconeix aquest dret de 
deducció. Arribat  el  cas  que Hisenda  no  ho  admeti  com  a  despesa  deduïble,  via 
administrativa es pot reclamar i insistir‐hi, però s’ha de saber que temps i paciència 
són requisits imprescindibles en aquests tràmits. 

 

INGRESSOS 

Són  la suma del valor de l'imposable de les factures que emetem. 

Recordem que  a la factura podem desglossar els conceptes o posar‐hi el valor total.  

És el valor sense IVA. 

El benefici de  la nostra activitat serà  la diferència entre els  ingressos  i  les despeses deduïbles 
que acabem de veure. 
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LLIBRE D'INGRESSOS I DESPESES 

Cal portar una comptabilitat dels nostres ingressos i despeses. 

Podem fer‐nos‐en un model amb el programa Excel, o buscar‐ne per Internet un de fet. 

A  la  part  privada  de  la  web  de  COLGEOCAT  et  podràs  descarregar  un  Llibre  d'Ingressos  i 
Despeses en format Excel, que després podem modificar segons les nostres necessitats. 

 

 

DESCRIPCIÓ DEL LLIBRE D'INGRESSOS I DESPESES 

El  llibre  ha  de  tenir  diverses  seccions:  Ingressos  o  Vendes,  Despeses,  Amortitzacions, 
separades per trimestres, en què es van apuntant tots els valors per tal de fer les declaracions 
trimestrals i anuals. 

Seguidament,  veurem una sèrie de figures corresponents a un exemple de la Llibre d'Ingressos 
i Despeses. 
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Plantilla de  les despeses del primer trimestre. A baix hi ha, en diversos fulls de  l'Excel,  les despeses  i els  ingressos (vendes) per trimestres  i  les 
inversions. A dalt a l'esquerra hi ha les dades de les factures de despeses que anem tenim. Al centre hi ha els conceptes de la factura. Al final hi ha 
el valor independent del concepte. A la dreta, es reflecteix l'IVA i, si es dóna el cas, la retenció d'IRPF. A la dreta de tot hi ha el valor amb l'IVA. A la 
part superior hi ha les sumes de tots els valors, ja sigui la del trimestre com l'acumulada durant l'any.  
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Vegem‐ne  un  exemple:  agafem  la  primera  factura  i  la  numerem  amb  el  nostre  ordre:  hi 
escrivim el número 1 i n’emplenem les dades al llibre: data, NIF, nom i concepte. El valor sense 
IVA, el posem a la columna del concepte que més escau (els d'aquí són un suggeriment, podem 
tenir  els  nostres  ).  Automàticament,  el  valor  s'escriurà  a  la  columna  de  la  dreta.  Repetim 
l'operació amb la següent factura i hi posem el número 2, i així successivament. A la part de dalt 
es van fent, automàticament,  les sumes, tant  les del trimestre actual com  la suma acumulada 
de l'any (en aquest cas com que és el primer trimestre, és el mateix). 

 

ATENCIÓ:  Les  factures  originals,  les  numerem  i  les  anem  endreçant  segons  la 
numeració que estem fent, en un arxivador, millor un d'anelles. 
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Seguim amb el mateix exemple: a la dreta del full, emplenarem  els valors referents a l'IVA i hi 
posarem  el %  corresponent  (generalment  el  21%). Quan  una  factura  no  té  IVA  deduïble,  hi 
posarem un 0 i cap %.  

Al   costat hi ha  la columna de  l'IRPF. Aquí escriuríem en el cas que  la  factura  fos d'un altre 
professional  al qual hem  retingut un  IRPF, que després haurem d'ingressar  a Hisenda  (més 
endavant veurem com es fa). La darrera columna és el valor amb  l'IVA.    Igual que abans, a  la 
part superior es van fent  les sumes,  ja siguin del trimestre actual com  l'acumulat de  l'any (en 
aquest cas com que és el primer trimestre és el mateix). 

 

ATENCIÓ: Quan fem  les declaracions trimestrals  i anuals a Hisenda, per calcular el 
valor de  la despesa hem d'utilitzar el valor SENSE  IVA (si  l'IVA és deduïble)  i amb 
l'IVA (si l'IVA NO és deduïble). 

 

INGRESSOS 

 

En el quadre: TOTAL A FACTURAR 

Aquest és el full dels ingressos (o vendes) del trimestre 2.  Igual que en el cas de les despeses, 
posarem les factures seguint la  numeració de  la factura original. Seguidament, la data, el NIF 
del  client  i el  seu nom o  raó  social.  La primera  casella és  la base  imposable: és el valor que 
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tenim a la nostra factura pels treballs fets. Automàticament ja ens posa el valor de l'IVA (21%) i 
el  valor  de  la  retenció  d'IRPF.  Actualment  (2015)  del  19%  per  a  la majoria.  En  cas  de  ser 
autònom  nou,  els  primers  3  exercicis  és  del  9%  (cal modificar  la  fórmula  de  l'Excel).  En  la 
darrera columna hi ha el càlcul del total a cobrar (valor imposable + IVA ‐ retenció). Com en el 
cas de les despeses, a la part superior es van fent les sumes, ja sigui del trimestre actual com de 
l'acumulat de l'any (en aquest cas com que és el segon trimestre varien). 

 

ATENCIÓ: Quan fem  les declaracions trimestrals  i anuals a Hisenda, per calcular 
el  valor  dels  ingressos  hem  d'utilitzar  el  valor  de  la  BASE  IMPOSABLE  (sense 
IVA). 
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RETENCIONS TRIMESTRALS 

Si el 70% dels nostres ingressos no tenen retenció d'IRPF, cada trimestre cal pagar a Hisenda el 
20% del benefici obtingut.  

És a dir, hem de calcular el 20% del valor que  resulta de  restar als valors  facturats durant el 
trimestre menys les despeses que són deduïbles. 

Cal emplenar el formulari 130. 

Terminis: Primer trimestre: de l'1 al 20 d'abril, ambdós inclosos. Segon trimestre: de l'1 al 20 de 
juliol,  ambdós  inclosos.  Tercer  trimestre:  de  l'1  al  20  d'octubre,  ambdós  inclosos.  Quart 
trimestre: de l'1 al 20 de gener, ambdós inclosos. 

 

Atenció: com que gran part   de  les  factures emeses  tenen  retenció d'IRPF,  (>70% 
dels  ingressos),  la majoria dels professionals autònoms no    l’han d’emplenar, però  
s'ha de comunicar a Hisenda a través de la declaració censal model 037. 

 

 

Exemple de model 130. 
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LIQUIDACIÓ DE L'IVA  

TRIMESTRAL (MODEL 303) 

Cada trimestre cal presentar a Hisenda el formulari 303, en què es  fan els càlculs referents a 
l'IVA, ja sigui a pagar, a compensar del trimestre anterior, sense activitat o a retornar (final de 
l'any). 

És com si en sumar el valor de l'IVA a una factura recollíssim els impostos a l'Estat que després 
hem d'abonar‐li. Però  com que podem deduir  l'IVA de  les nostres despeses professionals, el 
resultat és que quan tenim una despesa necessària per exercir la professió ens estalviem l'IVA 
d'aquesta despesa. 

 

Atenció: fer el cobrament i el pagament de l'IVA és molest, però ens estalviem l'IVA 
de les nostres despeses professionals. 

 

Terminis: Primer trimestre: de l'1 al 20 d'abril, ambdós inclosos. Segon trimestre: de l'1 al 20 de 
juliol,  ambdós  inclosos.  Tercer  trimestre:  de  l'1  al  20  d'octubre,  ambdós  inclosos.  Quart 
trimestre: de l'1 al 30 de gener, ambdós inclosos. (El quart trimestre hi ha més temps per poder 
lliurar el resum anual 390.) 

Per emplenar el formulari cal anar a la web de l'AEAT i buscar el model 303: Tràmits destacats‐
descarregar models  i  formularis‐impost  afegit‐303‐. Aquí  podem  escollir  si  és  per  imprimir  i 
portar al banc o per presentar electrònicament  (aquí haurem d'escollir Règim General  i si ho 
fem amb el certificat digital o per PIN24H). 

https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/procedimientoini/G414.shtml 

El formulari, ja sigui per imprimir o per presentar de manera telemàtica, és el següent: 

 

 

 1: emplenarem les nostres dades fiscals: 1, NIF i nom; 2, any; 3, número de trimestre. 
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De les opcions següents hem de marcar la que diu: Desitja emplenar  exclusivament l'apartat 
de Règim general? 

 

 

4: cal emplenar  la part de  la Liquidació. En primer  lloc,  l'IVA que hem meritat (Devengado, en 
castellà): és la suma de tots els IVA que hem afegit a les nostres factures.   

A la casella (01) es posa la base imposable. A la casella (02), el tipus, actualment és el 21%. A la 
casella (03), el valor de l'IVA, igualment a la casella (27) és automàtic.  

En  l'exemple, suposem que tots els  IVA que hem cobrat durant el trimestre són de 210. És el 
valor que posem a (03) i (27). La base és de 1.000, que posem a (1), i el % és 21, que posem a 
(2). 

 

 

 

5: IVA Deduïble (Deducible, en castellà). 

És  la suma de tots els  IVA que hem pagat en  les nostres despeses professionals. En el nostre 
exemple és el 42. Es posa a la casella (29) i (45), és automàtic. 

Diferència: 

És el resultat de restar l'IVA cobrat (27) de l'IVA que hem pagat a les nostres despeses (45). En 
aquest cas, és el 168, que es posa a les caselles (46) (automàtic) i automàticament es posarà en 
diverses caselles fins a la (71). 

En la casella (65) s’hi posa 100. 

En el cas   que en el  trimestre anterior el valor  final   hagués sortit negatiu  i haguéssim optat 
"per compensar" aquest valor, es posa a  la casella  (67). En el nostre exemple no hi ha  res a 
compensar i es deixa en blanc. 
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6: Resultat final 

Valor final positiu: en el nostre exemple surten a pagar 168 euros. Podem fer el pagament  al 
banc o introduir  les nostres dades bancàries i Hisenda ens ho cobrarà el darrer dia. 

Valor  final  negatiu:  en  aquest  cas,  podem  optar  per  compensar  en  el  proper  trimestre  o 
demanar‐ne la devolució (només a final d'any). 

Valor  zero:  en  cas  de  no  tenir  activitat  es  deixa  tot  en  blanc  i  al  final  es marca  la  casella  
Resultat zero/Sense activitat. 

7: Presentació electrònica: en cas de  fer‐ho d'aquesta manera, al  final s’ha de clicar "Signar  i 
Enviar". Si fem servir el DNI, ens demanarà la contrasenya del DNI i s'enviarà. Seguidament, ens 
genera un PDF, que podem imprimir i guardar (actualment és de dues pàgines). 

A continuació,  hi ha un exemple del document final en PDF. 
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ANUAL (MODEL 390) 

Cada any s'ha de presentar el resum anual de l'IVA. El model és el 390. 

Es presenta durant el gener de l'any següent. És a dir, el gener del 2015 s’emplena el formulari 
de l'any 2014.  

En la pàgina web de l'AEAT hi ha les instruccions i el programa: 

 Cal anar a "Declaracions informatives (de l'any)" i allà clicar a "Baixades (Programes d'ajuda)", 
"Descàrrega de programa d'ajuda del Model 390", "Model 390", Exercici any xx", escollir el 
sistema operatiu i es baixa un executable que instal∙la el programa. 
Normalment estarà  a Programes ‐ Agencia Tributaria ‐ IVA any xx. 

 

 

 

Per començar, cal fer una nova declaració clicant  l'icona amb una +. 
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Pàgina 1 (I) 

Empleneu  les dades personals. A "concurso acreedores" cal escriure‐hi: NO  

A les 2 caselles sobre l'IVA de caixa cal afegir NO ja que segurament no realitzarem operacions 
que s'acullin a aquesta modalitat 

 

 

 

Pàgina 1 (II) 

Empleneu  les  dades  de  l'epígraf.  Al  costat  del  número  2  hi  ha  un  botó  que  desplega  una 
finestra. Aquí, cal senyalar "Actividades Profesionales sujetas a IAE" i escollir l'epígraf 111 de la 
llista desplegable. 

 

 

 

Pàgina 2 

IVA meritat (Devengado, en castellà). Posarem a (06) la suma de tots els IVA cobrats i a (05), la  
base. 
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A les caselles grises el programa ja fa els càlculs pertinents. 

 

 

 

Pàgina 3 

IVA deduïble (Deducible, en castellà). Hi posarem la suma de tots els IVA pagats (606) i a (605), 
la base imposable. 
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Pàgina 6 (III) 

En aquesta pàgina cal posar els pagaments fraccionats que hem anat fent durant l'any. Si eren 
negatius, no cal. 

Si cliquem  la casella  (95),  s'obre un menú desplegable on hem d’anar apuntant els valors de 
cada trimestre i automàticament la suma s'escriurà a la casella (95). 

Un  cop  fet,  hem  d’anar  a  "Archivo"  i  es  guarda.  Es  podrà  escollir  presentar  la  declaració 
telemàticament amb un certificat digital a través del mateix programa, o a través de la web. Si 
preferim fer‐ho presencialment, només cal generar un pdf. 

Per fer la presentació telemàtica seguim el procés següent. 

 

 

 

Cal generar un fitxer de presentació. Anar a "Archivo", "Presentación de declaraciones", si hi 
ha errors o modificacions a fer ens els detecta i cal corregir‐los. Si està tot correcte ens demana 
quin tipus de presentació. Si  la  fem amb el certificat o DNI, ho seleccionem  i "Acceptar". Ens 
demana que posem un nom al fitxer i Guardar.  

A partir d'aquest moment podem fer la presentació de dues maneres.  
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1‐ Continuar amb el programa. Desprès de guardar el fitxer, apareix la següent finestra, on cal 
seleccionar el certificat (DNI o el que utilitzem) i desprès, clicar "Realizar la presentación". 

 

 

 

2‐  L'altra  opció  és,  un  cop  guardat  el  fitxer  sortim  del  programa.  Anem  a  la  web,  Seu 
Electrònica,  Tràmits  destacats,  Presentar  i  consultar,  Model  390,  Presentació  (mitjançant 
fitxer), Presentació 20xx (any), escollim quin tipus de certificat digital. 

 

 

 

A  la  pantalla  següent  cal  seleccionar  el  fitxer  que  hem  generat.  Normalment  està  a 
C:\aeat\IVA20xx (any)\aeat. 

El fitxer tindrà el nom que hem posat amb l'extensió *.xml. 
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Un cop seleccionat, ens demana que confirmem el certificat digital i cliquem a Firmar y Enviar. 

Ens genera un pdf que guardarem al nostre ordinador i l'imprimirem pel nostre arxiu. 

Podem  buscar els fitxers enviats a Hisenda a: 

"tràmits"‐ "consultar"‐"390"‐"consulta per NIF" i surten els nostres formularis en pdf. 
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OPERACIONS > 3.000 EUROS ‐ MODEL 347 

Un cop a l'any, durant el mes de febrer, cal presentar el formulari 347, en el qual es reflecteixen 
totes les operacions que hem fet de més de 3.000 euros (amb l'IVA sumat), ja siguin compres 
com vendes. 

El valor de més de 3.000 euros es considera la suma de les operacions amb un client, ja siguin 
compres o vendes. 

Si a un client  li hem fet diverses factures de menys de 3.000 euros (sense retenció)  i sumades 
passen dels 3.000 euros, caldrà fer la declaració. 

Així mateix, també cal fer la declaració si hem comprat per un valor superior a 3.000 euros,  en 
una  factura,  o  bé  si  durant  l'any  hem  comprat  al mateix  client  diverses  vegades  per  valors 
baixos però la suma  és superior a 3.000 euros. 

 

ATENCIÓ: 

NO CAL FER AQUESTA DECLARACIÓ: 

Si  les  nostres  factures  emeses  tenen  retenció  d'IRPF.  Com  que  normalment  les 
nostres factures ja tenen retenció, NO ens caldrà fer‐la. 

SÍ QUE CAL FER AQUESTA DECLARACIÓ:  

1‐ Si hi ha factures a particulars, per tant, sense retenció d'IRPF, que passin de 3.000 
euros (ja sigui una factura única o la suma de diverses al mateix particular).  

2‐ Si tenim una despesa (o diverses) que té un valor més alt dels 3.000 euros. 

 

Per emplenar el  formulari 347 cal baixar del web d'Hisenda un programa d'ajuda que serveix 
també per a altres  tipus de formularis. S'instal∙la a  l’ordinador i a PROGRAMES, i queda  dintre 
d’"Agència Tributària", "Informativas": 

http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Modelos_formularios/modelo_347.shtml 

1. S'executa el programa. 

2. Anem a  "Archivo" ‐ "Agregar nuevo modelo" ‐ " Agregar nuevo modelo desde Internet".  

3. S'obre una nova  finestra  i surt  la  llista de  formularis que podem  fer servir. Escollim el 
347 de l'any que ens interessa. 

4. Anem a   "Archivo", "Abrir modelo",  i s'obrirà una  llista dels models que hem carregat 
per any d'exercici. Seleccionem el "347". “Arxiu”, “Obrir model”. 

5. Cliquem sobre una icona que hi ha a la part superior  dreta, una pàgina en blanc, "Nueva 
Declaración". (“Nova declaració”) 

6. S'obre un formulari com el de la figura inferior: 
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Carpeta de "Declarant": l'emplenem amb les nostres dades. 

 

 

Obtenció de declaracions (per enviar telemàticament) 

Declarats 

Cliquem a la carpeta de “Declarados". Posem les dades del primer declarat. Si cliquem la icona 
del costat de la que diu “clau”, s'obrirà  una finestra que ens especifica la lletra que cal posar‐hi.  

 A: si és algú a qui hem comprat (despesa professional) alguna cosa per valor de més de 
3.000 euros. 

 B: si és algú a qui hem  fet una  feina  (o  feines) per valor  total de més de 3.000 euros 
(recordem, sense retenció d'IRPF). En cas contrari, no cal posar‐la.  

Per afegir nous declarats, cliquem cada vegada  sobre la icona blanca de la part superior dreta. 
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Un cop ple, el programa ens diu si hi ha errors i, en cas afirmatiu, els corregirem. 

Per acabar, cal enviar el formulari clicant una  icona que hi ha a  la part superior esquerra que 
diu: "OBTENCIÓN DE DECLARACIONES".(“Obtenció de declaracions”) 

Recordem que necessitarem una signatura electrònica o el DNI electrònic. 
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RETENCIONS D'IRPF A PROFESSIONALS. MODELS 111 I 190 

En el cas que contractem algun altre professional, per exemple, perquè ens ajudi en una feina, 
com  que  en  la  seva  factura  hi  haurà  una  retenció  d'IRPF,  que  cobrem  nosaltres  (de  fet, 
retenim),  l’haurem d'ingressar a Hisenda.  

És com en el cas de l'IVA: fem com si fóssim "recaptadors" de l'Estat.  

Per tant, igual que amb l'IVA, haurem de fer declaracions trimestrals (model 111) i una d’anual 
(190).  

 

ALTA I BAIXA EN RETENCIONS I INGRESSOS A COMPTE  

En  el  cas  que  sigui  habitual  tenir  professionals  que  ens  ajuden,  primer  cal  donar‐se  d'alta 
d’aquest  concepte. Quan  finalitza  la  col∙laboració  dels  altres  professionals  o  prevegem  que 
durant uns mesos no  la necessitarem, el més recomanable és donar‐se de baixa,  ja que si no 
hauríem de continuar presentant els models 111 i 190 innecessàriament. En el cas que, passat 
un temps, vegem que tornem a necessitar un professional, ens tornem a donar d'alta (que és 
molt fàcil) i ja ens donarem de baixa quan finalitzi la feina.  

Si puntualment hem necessitat  la col∙laboració d'un altre professional no cal  fer el   tràmit de 
donar‐se d'alta i baixa. 

Per donar‐se d'alta cal utilitzar el model 037, que ja hem vist abans. El procediment és el mateix 
que  el  descrit  per  donar‐nos  d'alta  a Hisenda,  però  a  part  de  les  nostres  dades,  només  cal 
emplenar: 

1. En  l'apartat  B)  "MODIFICACIÓN":  marquem  la  casella  (136)  "MODIFICACIÓN  DATOS 
RELATIVOS A RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA" (pàgina 3). 

2. Anem a la pàgina 3. 

3. En  l'apartat  5.  "RETENCIONES  E  INGRESOS  A  CUENTA":  anem  al  subapartat: 
"OBLIGACIÓN  DE  REALIZAR  RETENCIONES  O  INGRESOS  A  CUENTA  SOBRE  EL 
RENDIMIENTO DEL  TRABAJO  PERSONAL  (modelo  111)". Assenyalem  a  (700) ALTA  i  a 
(720) la data en què ens donem d'alta. 
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Per  donar‐nos  de  baixa  hem  de  fer    el  mateix,  però  en  lloc  de  seleccionar  (700)  ALTA,  
seleccionarem BAJA i la data en què ens donem de baixa. 

LIQUIDACIÓ TRIMESTRAL  (MODEL 111) 

Aquest model  és  similar  al  303  de  l'IVA  trimestral.  Actualment  només  es  pot  emplenar  el 
formulari per Internet i enviar‐lo telemàticament. 

Cal anar al web de l'AEAT, a: Models i formularis‐ Impost sobre la Renda de Persones Físiques‐ 
111‐ presentació. En aquest punt hem d'escollir si ho fem amb certificat digital (DNI electrònic) 
o el PIN24h, que hem  explicat abans. 

http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Modelos_formularios/modelo_111.shtml 

 

La figura inferior n’és un exemple: 
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Emplenarem els camps normals de NIF, nom, trimestre i any. 

Seguidament,  a  la  casella  (07) posarem el nombre de perceptors que hem pagat en  aquest 
trimestre. 

A la casella (8), el total  que hem pagat als col∙laboradors. Recordem que és la base imposable, 
és a dir, sense l'IVA. 

A la casella (9), el total de les retencions que hem fet. Recordem que el % normalment és del 
21% però que per als autònoms nous, els tres primers anys és del 9%. 

Aquest valor es posa a les caselles (18) i (30). 

Al final se selecciona: A INGRESSAR, o en el cas  que no hàgim tingut col∙laboradors: RESULTAT 
ZERO/SENSE ACTIVITAT. 
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En cas que sigui a  ingressar posarem el número de compte corrent  i Hisenda ens ho cobrarà  
l’últim dia del període. 

Al final cliquem VALIDAR I GENERAR PDF i l'enviem. 

 

DECLARACIÓ ANUAL ‐ MODEL 190 

El procediment per emplenar el formulari 190 és el mateix que el descrit per al 347.  

Si no tenim el programa "AJUDA" instal∙lat prèviament, cal baixar‐lo del web d'Hisenda. Un cop 
instal∙lat  a  l’ordinador,  anem  a  "PROGRAMES",  i  es  troba    dintre    d’"Agència  Tributària", 
"Informativas": 

http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Modelos_formularios/modelo_190.shtml 

1. S'executa el programa. 

2. Anem a  "Archivo" ‐ "Agregar nuevo modelo" ‐ " Agregar nuevo modelo desde Internet".  

3. S'obre una nova finestra i apareix  la llista de formularis que podem fer servir. Escollim 
el 190 de l'any que interessa. 

4. Anem a   "Archivo", "Abrir modelo"  i s'obre un  llista dels models que hem carregat per 
any d'exercici. Seleccionem el "190".  

5. Cliquem sobre una icona que hi ha a la part superior dreta, una pàgina en blanc que diu: 
"Nueva Declaración". 

6. S'obre un formulari similar al 347, descrit anteriorment. 

7. A la pestanya "DECLARANTE", posarem les nostres dades. 

8. Obrim  la  pestanya  "PERCEPTORES  Y  PERCEPCIONES",  on  posarem  les  dades  de  cada 
professional a qui hem fet retencions. La imatge és la inferior: 
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Posarem el NIF  i el nom de  la persona a qui   hem  retingut  IRPF. A  la  clau  cal posar G  i a  la 
subclau, 03.  

A la casella de l'import,  la suma de tot el que li hem pagat durant l'any sense IVA. 

A la casella de retencions hi posem la suma de tot el que li hem retingut durant l'any. 

Amb la icona de la part superior  dreta (full en blanc) anirem afegint els perceptors que calgui. 

Un cop emplenat, el programa ens dirà si hi ha errors i, en cas afirmatiu, els corregirem. 

Per acabar, cal enviar el formulari clicant una  icona que hi ha a  la part superior esquerra que 
diu: "OBTENCIÓN DE DECLARACIONES". 

Recordem que necessitarem una signatura electrònica o el DNI electrònic. 
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DECLARACIÓ DE LA RENDA 

Un cop a l'any es fa la declaració de la renda, en la qual  figuren tots els nostres ingressos per tal 
de calcular els impostos que hem de pagar. Del resultat, se’n restaran totes les retencions que 
ens  han  fet  al  llarg  de  l'any.  Cal  tenir  en  compte  que  en  la  declaració  anual  hi  ha molts 
conceptes  a  part  dels  estrictament  professionals,  com  ara  nombre  de  fills,  persones 
dependents, habitatges, etc. Aquí només comentarem els relacionats amb els  ingressos com a 
autònoms.  

Hem de  saber que  les  retencions es  fan  sobre  la base  imposable  sense  tenir  en  compte  les  
despeses. En canvi, a  la declaració hi posarem  les nostres despeses deduïbles,  i el càlcul dels 
impostos és sobre aquest valor. Per tant, en funció de la relació entre ingressos i despeses que 
hàgim tingut, probablement el resultat pot ser a retornar o pagar poca quantia. 

Generalment,  la declaració que farem és  la directa simplificada (ingressos menors de 600.000 
euros). 

Per  emplenar  totes  les  dades  referents  a  la  nostra  activitat  com  a  professionals  autònoms  
necessitem buscar‐les al nostre Llibre d'Ingressos i Despeses. 

En  la  pàgina  5  de  la  declaració  de  la  renda  (model  del  2013),  "ACTIVITATS  ECONÒMIQUES 
REALITZADES  I RENDIMENTS OBTINGUTS", a  la casella 085 cal posar el número 5. A  la 086, el 
nostre epígraf (recordem que és el 111). 

A  la  casella 090, posarem el  total dels  ingressos obtinguts professionalment durant  l'exercici 
(recordem que és la base imposable sense IVA) a: "Ingressos  d’explotació". 

A "Despeses fiscalment deduïbles", posarem les despeses desglossades de tot l'exercici (sense 
IVA)    segons  el  formulari.  La  casella  (110)  és  el  total  de  despeses  que  s'emplena 
automàticament. 

El rendiment net és el valor de restar les despeses als ingressos, que s'anota automàticament a 
la casella (116). Aquest valor és el que hem guanyat fent d'autònoms en aquest any.  
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Seguidament, cal anotar la retenció d'IRPF que ens han fet. Cal anar (en el model de declaració 
del 2013) a  la pàgina 15(I):  "RETENCIONS  I ALTRES PAGAMENTS A COMPTE",  i posar el valor 
total que ens han retingut al llarg de l'any a la casella (515). 

Després d'emplenar  tots els altres  conceptes pels quals hem obtingut  ingressos, el  formulari 
ens calcula el valor de l'impost que hem de pagar, però ens restarà aquesta retenció i el resultat 
serà a pagar o a retornar. Com hem vist anteriorment, les retencions són altes (si és el 21%), ja 
que  són  sobre  la base  imposable. Un cop  restades  les despeses, probablement el  resultat és 
que surti a retornar o a ingressar poca quantia. 
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CALENDARI DEL CONTRIBUENT 

Hem vist els diferents models que s'han de presentar al llarg de l'any. També hem vist que n'hi ha 
que són trimestrals i altres d’anuals, per això és important tenir en compte el calendari per evitar 
sancions. 

TRIMESTRALS: es presenten el mes següent del trimestre. Les del quart trimestre es presenten el 
primer mes de l'any següent. 

 Retenció   d’IRPF a col∙laboradors  (111): de  l’1 al 20 de gener  (la del darrer  trimestre de 
l'any  anterior); de  l’1  al  20   d'abril  (la del  1r  trimestre); de  l’1  al  20 de  juliol  (la del  2n 
trimestre), i de l’1 al 20 d'octubre (la del 3r trimestre). 

 Liquidació de l'IVA (303): de l’1 al 30 de gener (la del darrer trimestre de l'any anterior); de 
l’1 al 20 d'abril (la del 1r trimestre); de l’1 al 20 de juliol (la del 2n trimestre), i de l’1 al 20 
d'octubre (la del 3r trimestre). 

ANUALS: Varia entre el mes de gener,  febrer  i  juny. En el gràfic  següent estan emmarcades en 
vermell. 

 Resum de  les retencions d’IRPF a col∙laboradors (190): de  l’1 al 31 de gener (el resum de 
l'any anterior). 

 Resum anual de l'IVA (390): de l’1 al 30 de gener (el resum de l'any anterior). 

 Compres i vendes de >3.000 euros (347): de l’1 al 28 de febrer (el resum de l'any anterior). 

 Declaració de la renda: de l’1 al 25 de juny (ingressos i despeses de l'any anterior). 
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