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Exposició de Motius de l’estudi comparatiu
Després del meu primer any jurídicament separat, i fer la primera declaració de la renda en la nova
situació, hi havia quelcom que no acabava d’entendre en els números que sortien, tenint en compte
que no obtenia la mateixa disponibilitat econòmica.
Al cap d’un temps, i iniciar contactes amb persones en la mateixa situació jurídica, aquest tema
econòmic va començar a sorgir de forma natural, comprovant que totes aquestes persones tenien la
mateixa percepció que devia haver alguna interpretació errònia d’allò que hauria de ser just en una
matèria que havia de ser igual per a tothom; quan més tens, més pagues en impostos.
Allò que em va decidir a iniciar aquest estudi va ser quan la meva companya es va quedar
embarassada i comprovar el tracte desigual que s’anava a produir en el meu nou fill. A partir
d’aquell instants vaig iniciar una recerca de documentació que és el que ha dut a la redacció
d’aquest estudi-informe.
En primer lloc, la documentació utilitzada per iniciar aquest estudi ha estat diversa i, bàsicament, de
caràcter legal. He d’indicar que una de les bases usades ha estat l’estudi realitzat per l’expert en
tributació, Sr. Don José Luis González San Juan, de Salamanca, per encàrrec de l’Asociación de
Pades de Familia Separados, de l’any 2007.
Un cop estudiades les propostes sorgides arran d’aquest estudi, vaig descobrir que no discutia en
cap moment la base sobre la qual es va crear la llei del IRPF, si no que es limitava a proposar
modificacions. També em vaig adonar que no contempla el tracte diferenciat entre germans nascuts
de diferents parelles. Aquest punt bàsic és el que va fer que recopilés la base jurídica que permet la
posada en dubte de la llei, així com altres dades, algunes inexistents públicament, a utilitzar:
En segon lloc, segons doctrina del Tribunal Constitucional i del Tribunal Suprem, per a l’existència
de la vulneració del dret fonamental a la igualtat es necessari la concurrència simultània de tres
circumstàncies:
1. Aportar un terme comparatiu vàlid que permeti il·lustrar la desigualtat que es denuncia.
2. Demostrar que la llei, o llur aplicació deguda, han generat un tracte diferenciat a les
situacions idèntiques abans definides.
3. Ha de demostrar-se que la diferència de tracte manca de justificació raonable.
En tercer lloc, calia obtenir una dada essencial per a l’estudi, la quantitat mitjana de pensions per
aliments generades per les sentències del poder judicial.
En quart lloc, obtenir la dada d’allà on es situa el llindar de la pobresa, el qual serveix per delimitar
un dels grans punts negats genèricament de la discriminació patida pels progenitors no custodis.
Esmentar els professors de Dret Constitucional, Sra. Cristina Rodríguez Coarasa, Sr. Luis Gálvez
Muñoz y Sr. Elviro Aranda Alvarez, dels apunts dels quals he partit per seguir la recerca.
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Fonaments jurídics i Interpretació
Article 9 de la Constitució Espanyola
Títol preliminar
1. Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del
ordenamiento jurídico.
2. Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la
igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los
obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los
ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.
3. La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de
las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas
de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la
arbitrariedad de los poderes públicos.
− Un dels aspectes de l’article 9.2 és que, donada la configuració de l'Estat com social,
article 1.1 de la Constitució, exigeix la intervenció dels poders públics per a que la
igualtat dels individus sigui real i efectiva. L'Estat social de Dret, reinterpreta la
igualtat formal, principi d’igualtat formal proclamat en l’article 14, pròpia de l'Estat
liberal de Dret i incorpora el principi d’igualtat material amb la finalitat d’aconseguir
una equiparació real i efectiva dels drets socials dels ciutadans. La doctrina en aquest
aspecte del Tribunal Constitucional ens remet a la sentència 39/1986, on explicita
que l’article 9.2 és un precepte que compromet l’acció dels poders públics, a fi de
que es pugui arribar a la igualtat substancial entre els individus, amb independència
de llur situació social.
− El principi d’interdicció de l’arbitrarietat dels poders públics, en relació al poder
legislatiu, cal referir-se a la sentència del Tribunal Constitucional 38/1981, on
explicita que, l’acte del Legislatiu es revela arbitrari, encara que respecti altres
principis del 9.3, quan engendra desigualtat. I no ja desigualtat referida a la
discriminació -que concerneix a l’article 14-, si no a les exigències que l’article 9.2
comporta, a fi de promoure la igualtat de l'individu i dels grups en que s’integra,
finalitat que, en ocasions, exigeix una política legislativa que no pot reduir-se a la
pura igualtat davant la llei.
− Els poders públics són responsables dels danys causats en l’exercici de llur actuació,
i, en conseqüència, s’estableix a l’article 106 de la Constitució el dret dels particulars
a llur dret a ser indemnitzats per tota lesió que pateixin els seus bens i drets. Aquesta
mateixa responsabilitat s'exten a l'Administració de Justícia de forma que, d’acord
amb l’article 121 de la Constitució, “los daños causados por error judicial, así como
los que sean consecuencia del funcionamiento anormal de la Administración de
Justícia, daran derecho a una indemnización a cargo del Estado, conforme a la ley”.
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Article 14 de la Constitució Espanyola
Título I. De los derechos y deberes fundamentales
Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de
nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o
social.
− El Tribunal Constitucional ha definit el principi d’igualtat com la prohibició de tota
diferència de tracte que no tingui una justificació objectiva i raonable, també ha
definit el caràcter vinculant d’aquest principi tant per al legislador, igualtat en la llei,
com per als òrgans aplicadors del Dret, igualtat en l’aplicació de la llei, i els
particulars, igualtat horitzontal.
− El Tribunal Constitucional ha establert els criteris que permeten distingir entre una
diferència de tracte justificada i una altra discriminatòria, com són:
− Desigualtat dels supòsits de fet
− Incongruència en el tracte desigual
− Desproporcionalitat entre la finalitat constitucionalment legítima, congruència en
el tracte desigual, el supòsit del fet que ho justifica i la finalitat que es persegueix
− El Tribunal Constitucional ha atorgat a les condicions personals explícitament
enunciades a l’article 14, naixement, raça, sexe, religió i opinió, el tractament de
“categories sospitoses de discriminació”, de forma que tot tracte desigual basat en
alguna d’aquestes circumstàncies ha de ser sotmès a una vigilància especialment
rigorosa, i que necessita un extra de fonamentació de llur objectivitat i raonabilitat.
− El fet gramatical, per esmena del senador Don Camilo José Cela, d’invocar “..., sin
que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de ...” fa que la prohibició de
discriminació resta dotada de major autonomia respecte de la proclamació d’igualtat,
permetent una operativitat amb més fermesa.
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Article 31 de la Constitució Espanyola
Título I. De los derechos y deberes fundamentales
Capítulo segundo. Derechos y libertades
Sección 2ª De los derechos y deberes de los ciudadanos
1. Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad
económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y
progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio.
2. El gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos, y su
programación y ejecución responderán a los criterios de eficiencia y economía.
3. Sólo podrán establecerse prestaciones personales o patrimoniales de caràcter público con
arreglo a la ley.
− El Tribunal Constitucional ha creat doctrina indicant que els tributs, a més de ser un
mitjà per recaptar ingressos públics, serveixen com instruments de política
econòmica general i per assegurar una millor distribució de la renda. Com a
referència, veure sentències del Tribunal Constitucional 46/2000, 276/2000 i
289/2000.
− El segon principi és el de la igualtat del sistema tributari, del qual, el tribunal
Constitucional ha desenvolupat doctrina, veure les sentències del Tribunal
Constitucional 46/2000 i 47/2001. Aquest principi s’expressa en la capacitat
contributiva dels ciutadans, en el sentit de que situacions econòmiques iguals han de
dur aparellada una imposició fiscal igual. Això és, prohibició dels tractes
discriminatoris, però no del tractament distint derivat de situacions diferents.
− Un altre principi que actua alhora és el principi de progressivitat, veure sentències
134/1996 i 46/2000.
− Al principi de la progressivitat s’afegeix el de la no confiscació, establint el límit en
que pot ser confiscatori quan, arrel de l’aplicació dels diferents tributs, s’arribi a
privar al subjecte passiu de les seves rendes i propietats, veure sentències 14/1998 i
150/1990.
− El quart principi és el de la capacitat econòmica. El Tribunal Constitucional ha
establert que la generalització del fet imposable pot ser contrari a la Constitució en
produir major pressió fiscal sobre aquells que en realitat tenen menys capacitat
econòmica, veure sentència 46/2000. Encara més, el Tribunal Constitucional ha
prohibit taxativament el gravamen sobre riqueses aparents o inexistents, veure
sentència 221/1992.
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Article 39 de la Constitució Espanyola
Título I. De los derechos y deberes fundamentales.
Capítulo tercero. De los principios rectores de la política social y económica.
1. Los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la família.
2. Los poderes públicos aseguran, asimismo, la protección integral de los hijos, iguales éstos
ante la ley con independencia de su filiación, y de las madres, cualquiera que sea su estado
civil. La ley posibilitará la investigación de la paternidad.
3. Los padres deben prestar asistencia de todo orden a los hijos habidos dentro o fuera del
matrimonio, durante su minoría de edad y en los demás casos en que legalmente proceda.
4. Los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por
sus derechos.
− L’apartat 1er. esmenta expressament que la protecció de la família s’ha de
desenvolupar en el pla social, econòmic i jurídic, dels que podem esmentar la
integració en el marc del dret a la intimitat, així com el reconeixement, en l’article 27
de la Constitució amb les lleis de desenvolupament de la intervenció dels pares per a
la ordenació de l’educació dels seus fills, dins del pla social. En el pla econòmic, fer
menció al dret al treball i a una remuneració suficient per poder satisfer llur
necessitats i la de la seva família, en referència a l’article 35.1 i el dret a la Seguretat
Social, en referència a l’article 41. En l’apartat jurídic, les referències a l’article 20.4
i el 24.2, principalment.
− L’apartat 2on. de l’article 39 estableix un manament al legislador per a la protecció
dels fills i de les mares. (que no és així en el cas dels pares)
− La protecció dels fills queda expressada en l’apartat 2on, respecte dels poders
públics, i es concreta en l’apartat 3r a l'assenyalar que els pares tenen el deure de
protegir els fills i assegurar que tots siguin iguals amb independència de llur filiació.
La doctrina és clara i abundosa, deixant clar que la filiació no admet categories
intermèdies, i per tant, tota norma que trenqui la unitat filiar dels fills és
discriminatòria per raó de naixement i contrària a la Constitució. Veure sentències
del Tribunal Constitucional 80/1982, 74/1997 i 84/1998.
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Determinació de la Inconstitucionalitat
Llindar de risc a la pobresa
Catalunya.

Llars d'una persona
Llars de dos adults i dos infants

2007

2006

2005

2004

8184
17185

8276
17380

7470
15687

7569
15896

(Euros) Font: Institut d'Estadística de Catalunya i INE

Espanya.

Llars d'una persona
Llars de dos adults i dos infants

2007

2006

2005

2004

7203
15127

6860
14406

6347
13328

6279
13185

(Euros) Font: INE

Establiment del terme comparatiu
El primer terme comparatiu que establim per il·lustrar la desigualtat es basa en els fills
-

Els fills de progenitors separats/divorciats es troben en la mateixa situació jurídica
que abans de la separació/divorci, la potestat sobre ells continua estant compartida
per ambdós progenitors.
Els fills de progenitors en règim matrimonial tenen la mateixa situació jurídica que
els de progenitors separats/divorciats, en el sentit que la potestat és compartida entre
els progenitors.
Els fills de progenitors separats/divorciats entre aquells que la custòdia està
compartida entre els progenitors i aquells que no tenen aquest repartiment de la
custòdia.

El segon terme comparatiu que establim per il·lustrar la desigualtat es basa en els progenitors
separats o divorciats o amb nul·litat matrimonial
-

Els progenitors separats/divorciats es troben en la mateixa situació jurídica, inclosa
la potestat compartida dels fills.
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Aplicació pràctica de la declaració de la renda en condicions d’igualtat
Metodologia
1. En tots els casos s’ha indicat que la vivenda era en règim de propietat i sense
hipoteca, per tal de no generar cap distorsió en la resta de dades, com tampoc s’ha
informat rendes de capital mobiliari o per activitats econòmiques, ni tampoc s’ha
informat de pensions compensatòries, de forma que en la definició impositiva només
es tingués en compte les dades estrictes d’ingressos i deduccions o reduccions per
mínim personal i familiar i les anualitats per aliments als fills.
2. En tots els casos, els declarants resideixen a Catalunya.
3. A partir de la informació apareguda a la pàgina web del Ministerio de Economía y
Hacienda, segons la qual el 80% de la població que podria o ha de fer la declaració
de la renda, té uns ingressos iguals o inferiors a 20.000€, aquest ha estat el màxim
utilitzat en les declaracions confeccionades, establint 4 nivells declaratius,
1. Ingressos de 12.000 €
2. Ingressos de 15.000 €
3. Ingressos de 18.000 €
4. Ingressos de 20.000 €
4. Per als casos de nous fills amb segones parelles, s’ha informat d’una criatura de
menys de 3 anys, el qual dona dret a un increment de la reducció del mínim per
descendents.
5. En la resta de casos, s’ha informat els fills de més de 3 anys d’edat.
6. Per a la comprovació de l’aplicació pràctica de la llei, s’han confeccionat 32
declaracions de renda corresponents a l’any 2007, utilitzant el programa PADRE
facilitat per l’ Agencia Tributaria, corresponents a:
1. Progenitor no custodi
1. No custodi d’ 1 fill
2. No custodi de 2 fills
3. No custodi d’ 1 fill i 1 fill amb nova parella
2. Progenitor custodi
1. Custodi d’ 1 fill
2. Custodi de 2 fills
3. Custodi d’ 1 fill i 1 fill amb nova parella
3. Progenitor en règim matrimonial
1. Amb 1 fill
2. Amb 2 fills
Quantitat mitjana de pensions per aliments
Per mitjà d’enquesta realitzada per l’autor de l’estudi entre progenitors que tenen, per sentència
judicial, establertes pensions per aliments, s’ha arribat a obtenir una forquilla entre 350 i 400 € de
mitjana per menor, amb una mitjana propera als 380€ mensuals per menor.
A l’efecte de l’estudi en supòsits pràctics s’ha determinat una quantitat de 360€ mensuals per
menors.
Cal tenir en compte que l’autor no ha trobat cap estadística pública que informi de la mitjana de
pensions per aliments tant en l’àmbit català com tampoc en l’àmbit espanyol.
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Progenitor separat/divorciat amb 1 fill/a sense custòdia

Resultats programa Padre 2007

Proge nitor am b 12000€ d'ingres s os no custodi d'un fill pagant
pens ió de 360€/m e s

001 - Import íntegre retribucions
009 - Total ingressos computables
010 - Cotitzacions SS
014 - Total despeses deduïbles
015 - Rendiment net
017 - Reducció rendiments del treball
021 - Rendiment net reduït
452 - Saldo net rendiments
455 - Base imposable general
465 - Base imposable de l'estalvi
470 - Reducció per tributació conjunta
610 - Tributació conjunta
618 - Base liquidable general
620 - Base liquidable general a gravar
680 - Mínim personal contribuent
681 - Mínim per descendents
684 - Mínim personal i familiar
685 - Mínim personal i familiar final
688 - Anualitats per aliments (360€/mes)

12.000,00
12.000,00
762,00
762,00
11.238,00
3.216,70
8.021,30
8.021,30
8.021,30
0,00

8.021,30
8.021,30
5.050,00
5.050,00
5.050,00
4.320,00
Estatal

689 - Aplicació impost a casella 620
691 - Aplicació impost a casella 685
693 - Quotes resultants
TME i TMA calculats sobre casella 620
698 - Quotes integres
720 - Quota líquida estatal i autonòmica
730 - Quotes líquides incrementades
732 - Quota líquida incrementada total
741 - Quota resultant de l'autoliquidació
742 - Per rendiments del treball
754 - Total pagaments a compte
755 - Quota diferencial
760 - Resultat de la declaració
Ingressos
SS
Retencions IRPF
Resultat declaració
Res ultat final ingres s os
Res ultat final dè bit
Res ultat final global

Autonomica
1.256,13
1.041,39
214,74
2,67

668,98
554,61
114,37
1,42

214,74
214,74
214,74

114,37
114,37
114,37
329,11
329,11

360,00
360,00
-30,89
-30,89
12.000,00
762,00
360,00
30,89
12.030,89
1.122,00
10.908,89

Compte de resultats PREVI
Pensió rebuda o pagada
Compte de resultats DEFINITIU
Disposable per al contribuent

-1.091,11
4.320,00
-5.411,11
6.619,78
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Resultats programa Padre 2007
001 009 010 014 015 017 021 452 455 465 470 610 618 620 680 681 684 685 688 -

Proge nitor am b 15000€ d'ingre s s os no cus todi
d'un fill pagant pe ns ió de 360€/m e s

Import íntegre retribucions
Total ingressos computables
Cotitzacions SS
Total despeses deduïbles
Rendiment net
Reducció rendiments del treball
Rendiment net reduït
Saldo net rendiments
Base imposable general
Base imposable de l'estalvi
Reducció per tributació conjunta
Tributació conjunta
Base liquidable general
Base liquidable general a gravar
Mínim personal contribuent
Mínim per descendents
Mínim personal i familiar
Mínim personal i familiar final
Anualitats per aliments (360€/mes)

15.000,00
15.000,00
952,50
952,50
14.047,50
2.600,00
11.447,50
11.447,50
11.447,50
0,00

11.447,50
11.447,50
5.050,00

Estatal
689 - Aplicació impost a casella 620
691 - Aplicació impost a casella 685
693 - Quotes resultants
TME i TMA calculats sobre casella 620
698 720 730 732 741 742 754 755 760 -

Quotes integres
Quota líquida estatal i autonòmica
Quotes líquides incrementades
Quota líquida incrementada total
Quota resultant de l'autoliquidació
Per rendiments del treball
Total pagaments a compte
Quota diferencial
Resultat de la declaració

1.792,68
1.041,39
751,29
6,56
751,29
751,29
751,29

400,11
400,11
400,11
1.151,40
1.151,40

1.200,00
1.200,00
-48,60
-48,60

Ingressos
SS
Retencions IRPF
Resultat declaració
Pensió

15.000,00

Re s ultat final ingre s s os
Re s ultat final dè bit
Re s ultat final global

15.048,60

952,50
1.200,00
48,60

2.152,50
12.896,10

Compte de resultats PREVI
Pensió rebuda/pagada
Compte de resultats DEFINITIU
Disposable per al contribuent

5.050,00
5.050,00
4.320,00
Autonomica
954,72
554,61
400,11
3,49

-2.103,90
4.320,00
-6.423,90
8.624,70
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Resultats programa Padre 2007
001 009 010 014 015 017 021 452 455 465 470 610 618 620 680 681 684 685 688 -

Proge nitor am b 18000€ d'ingre s s os no cus todi
d'un fill pagant pe ns ió de 360€/m e s

Import íntegre retribucions
Total ingressos computables
Cotitzacions SS
Total despeses deduïbles
Rendiment net
Reducció rendiments del treball
Rendiment net reduït
Saldo net rendiments
Base imposable general
Base imposable de l'estalvi
Reducció per tributació conjunta
Tributació conjunta
Base liquidable general
Base liquidable general a gravar
Mínim personal contribuent
Mínim per descendents
Mínim personal i familiar
Mínim personal i familiar final
Anualitats per aliments (360€/mes)

18.000,00
18.000,00
1.143,00
1.143,00
16.857,00
2.600,00
14.257,00
14.257,00
14.257,00
0,00

14.257,00
14.257,00
5.050,00

Estatal
689 - Aplicació impost a casella 620
691 - Aplicació impost a casella 685
693 - Quotes resultants
TME i TMA calculats sobre casella 620

2.232,64
1.041,39
1.191,25
8,35

698 720 730 732 741 742 754 755 760 -

1.191,25
1.191,25
1.191,25

Quotes integres
Quota líquida estatal i autonòmica
Quotes líquides incrementades
Quota líquida incrementada total
Quota resultant de l'autoliquidació
Per rendiments del treball
Total pagaments a compte
Quota diferencial
Resultat de la declaració

634,43
634,43
634,43
1.825,68
1.825,68

1.800,00
1.800,00
25,68
25,68

Ingressos
SS
Retencions IRPF
Resultat declaració
Pensió

18.000,00

Re s ultat final ingre s s os
Re s ultat final dè bit
Re s ultat final global

18.000,00

1.143,00
1.800,00
25,68

2.968,68
15031,32

Compte de resultats PREVI
Pensió rebuda/pagada
Compte de resultats DEFINITIU
Disposable per al contribuent

5.050,00
5.050,00
4.320,00
Autonomica
1.189,04
554,61
634,43
4,44

-2968,68
4.320,00
-7288,68
10.711,32

12

Resultats programa Padre 2007
001 009 010 014 015 017 021 452 455 465 470 610 618 620 680 681 684 685 688 -

Proge nitor am b 20000€ d'ingre s s os no cus todi
d'un fill pagant pe ns ió de 360€/m e s

Import íntegre retribucions
Total ingressos computables
Cotitzacions SS
Total despeses deduïbles
Rendiment net
Reducció rendiments del treball
Rendiment net reduït
Saldo net rendiments
Base imposable general
Base imposable de l'estalvi
Reducció per tributació conjunta
Tributació conjunta
Base liquidable general
Base liquidable general a gravar
Mínim personal contribuent
Mínim per descendents
Mínim personal i familiar
Mínim personal i familiar final
Anualitats per aliments (360€/mes)

20.000,00
20.000,00
1.270,00
18.730,00
18.730,00
2.600,00
16.130,00
16.130,00
16.130,00
0,00

16.130,00
16.130,00
5.050,00

Estatal
689 - Aplicació impost a casella 620
691 - Aplicació impost a casella 685
693 - Quotes resultants
TME i TMA calculats sobre casella 620

2.525,96
1.041,39
1.484,57
9,20

698 720 730 732 741 742 754 755 760 -

1.484,57
1.484,57
1.484,57

Quotes integres
Quota líquida estatal i autonòmica
Quotes líquides incrementades
Quota líquida incrementada total
Quota resultant de l'autoliquidació
Per rendiments del treball
Total pagaments a compte
Quota diferencial
Resultat de la declaració

790,63
790,63
790,63
2.275,20
2.275,20

2.200,00
2.200,00
75,20
75,20

Ingressos
SS
Retencions IRPF
Resultat declaració
Pensió

20.000,00

Re s ultat final ingre s s os
Re s ultat final dè bit
Re s ultat final global

20.000,00

1.270,00
2.200,00
75,20

3.545,20
16.454,80

Compte de resultats PREVI
Pensió rebuda/pagada
Compte de resultats DEFINITIU
Disposable per al contribuent

5.050,00
5.050,00
4.320,00
Autonomica
1.345,24
554,61
790,63
4,90

-3545,20
4.320,00
-7865,2
12.134,80

13

Progenitor separat/divorciat amb 1 fill/a amb custòdia

Resultats programa Padre 2007
001 009 010 014 015 017 021 452 455 465 470 610 618 620 680 681 684 685 688 -

Proge nitor am b 12000€ d'ingr e s s os cus todi d'un
fill re be nt pe ns ió de 360€/m e s

Import íntegre retribucions
Total ingressos computables
Cotitzacions SS
Total despeses deduïbles
Rendiment net
Reducció rendiments del treball
Rendiment net reduït
Saldo net rendiments
Base imposable general
Base imposable de l'estalvi
Reducció per tributació conjunta
Tributació conjunta
Base liquidable general
Base liquidable general a gravar
Mínim personal contribuent
Mínim per descendents
Mínim personal i familiar
Mínim personal i familiar final
Anualitats per aliments (360€/mes)

12.000,00
12.000,00
762,00
762,00
11.238,00
3.216,70
8.021,30
8.021,30
8.021,30
0,00
2.150,00
2.150,00
5.871,30
5.871,30
5.050,00
1.800,00
6.850,00
5.871,30

689 - Aplicació impost a casella 620
691 - Aplicació impost a casella 685
693 - Quotes resultants
TME
TME i TMA calculats sobre casella 620
698 720 730 732 741 742 754 755 760 -

Quotes integres
Quota líquida estatal i autonòmica
Quotes líquides incrementades
Quota líquida incrementada total
Quota resultant de l'autoliquidació
Per rendiments del treball
Total pagaments a compte
Quota diferencial
Resultat de la declaració

919,45
919,45
0,00
0,00

489,67
489,67
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

240,00
240,00
-240,00
-240,00

Ingressos
SS
Retencions IRPF
Resultat declaració

12.000,00

Re s ultat final ingre s s os
Re s ultat final dè bit
Re s ultat final global

12.240,00

762,00
240,00
240,00

1.002,00
11.238,00

Compte de resultats PREVI
Pensió rebuda o pagada
Compte de resultats DEFINITIU

-762,00
4.320,00
3.558,00

Disposable per al contribuent

15.798,00

14

Resultats programa Padre 2007
001 009 010 014 015 017 021 452 455 465 470 610 618 620 680 681 684 685 688 -

Import íntegre retribucions
Total ingressos computables
Cotitzacions SS
Total despeses deduïbles
Rendiment net
Reducció rendiments del treball
Rendiment net reduït
Saldo net rendiments
Base imposable general
Base imposable de l'estalvi
Reducció per tributació conjunta
Tributació conjunta
Base liquidable general
Base liquidable general a gravar
Mínim personal contribuent
Mínim per descendents
Mínim personal i familiar
Mínim personal i familiar final
Anualitats per aliments (360€/mes)

689 - Aplicació impost a casella 620
691 - Aplicació impost a casella 685
693 - Quotes resultants
TME i TMA calculats sobre casella 620
698 720 730 732 741 742 754 755 760 -

Quotes integres
Quota líquida estatal i autonòmica
Quotes líquides incrementades
Quota líquida incrementada total
Quota resultant de l'autoliquidació
Per rendiments del treball
Total pagaments a compte
Quota diferencial
Resultat de la declaració

Pr oge nitor am b 15000€ d'ingr e s s os am b
cus tòdia d'un fill re be nt pe ns ió de 360€/m e s
15.000,00
15.000,00
952,50
952,50
14.047,50
2.600,00
11.447,50
11.447,50
11.447,50
0,00
2.150,00
2.150,00
9.297,50
9.297,50
5.050,00
1.800,00
6.850,00
6.850,00

1.455,99
1.072,71
383,28
4,12

775,41
571,29
204,12
2,19

383,28
383,28
383,28

204,12
204,12
204,12
587,40
587,40

1.050,00
1.050,00
-462,60
-462,60

Ingressos
SS
Retencions IRPF
Resultat declaració
Pensió

15.000,00

Re s ultat final ingr e s s os
Re s ultat final dè bit
Re s ultat final global

15.462,60

952,50
1.050,00
462,60

2.002,50
13.460,10

Compte de resultats PREVI
Pensió rebuda/pagada
Compte de resultats DEFINITIU
Disposable per al contribuent

-1.539,90
4.320,00
2.780,10
18.242,70

15

Resultats programa Padre 2007
001 009 010 014 015 017 021 452 455 465 470 610 618 620 680 681 684 685 688 -

Import íntegre retribucions
Total ingressos computables
Cotitzacions SS
Total despeses deduïbles
Rendiment net
Reducció rendiments del treball
Rendiment net reduït
Saldo net rendiments
Base imposable general
Base imposable de l'estalvi
Reducció per tributació conjunta
Tributació conjunta
Base liquidable general
Base liquidable general a gravar
Mínim personal contribuent
Mínim per descendents
Mínim personal i familiar
Mínim personal i familiar final
Anualitats per aliments (360€/mes)

689 - Aplicació impost a casella 620
691 - Aplicació impost a casella 685
693 - Quotes resultants
TME i TMA calculats sobre casella 620
698 720 730 732 741 742 754 755 760 -

Quotes integres
Quota líquida estatal i autonòmica
Quotes líquides incrementades
Quota líquida incrementada total
Quota resultant de l'autoliquidació
Per rendiments del treball
Total pagaments a compte
Quota diferencial
Resultat de la declaració

Proge nitor am b 18000€ d'ingr e s s os am b cus tòdia
d'un fill re be nt pe ns ió de 360€/m e s
18.000,00
18.000,00
1.143,00
1.143,00
16.857,00
2.600,00
14.257,00
14.257,00
14.257,00
0,00
2.150,00
2.150,00
12.107,00
12.107,00
5.050,00
1.800,00
6.850,00
6.850,00

1.895,96
1.072,71
823,25
6,79

1.009,72
571,29
438,43
3,62

823,25
823,25
823,25

438,43
438,43
438,43
1.261,68
1.261,68

1.800,00
1.800,00
-538,32
-538,32

Ingressos
SS
Retencions IRPF
Resultat declaració
Pensió

18.000,00

Re s ultat final ingre s s os
Re s ultat final dè bit
Re s ultat final global

18.538,32

1.143,00
1.800,00
538,32

2.943,00
15595,32

Compte de resultats PREVI
Pensió rebuda/pagada
Compte de resultats DEFINITIU
Disposable per al contribuent

-2404,68
4320
1915,32
20.453,64

16

Resultats programa Padre 2007
001 009 010 014 015 017 021 452 455 465 470 610 618 620 680 681 684 685 688 -

Proge nitor am b 20000€ d'ingr e s s os am b
cus tòdia d'un fill r e be nt pe ns ió de 360€/m e s

Import íntegre retribucions
Total ingressos computables
Cotitzacions SS
Total despeses deduïbles
Rendiment net
Reducció rendiments del treball
Rendiment net reduït
Saldo net rendiments
Base imposable general
Base imposable de l'estalvi
Reducció per tributació conjunta
Tributació conjunta
Base liquidable general
Base liquidable general a gravar
Mínim personal contribuent
Mínim per descendents
Mínim personal i familiar
Mínim personal i familiar final
Anualitats per aliments (360€/mes)

20.000,00
20.000,00
1.270,00
18.730,00
18.730,00
2.600,00
16.130,00
16.130,00
16.130,00
0,00
2.150,00
2.150,00
13.980,00
13.980,00
5.050,00
1.800,00
6.850,00
6.850,00
Estatal

689 - Aplicació impost a casella 620
691 - Aplicació impost a casella 685
693 - Quotes resultants
TME i TMA calculats sobre casella 620

2.189,27
1.072,71
1.116,56
7,98

698 720 730 732 741 742 754 755 760 -

1.116,56
1.116,56
1.116,56

Quotes integres
Quota líquida estatal i autonòmica
Quotes líquides incrementades
Quota líquida incrementada total
Quota resultant de l'autoliquidació
Per rendiments del treball
Total pagaments a compte
Quota diferencial
Resultat de la declaració

594,64
594,64
594,64
1.711,20
1.711,20

2.200,00
2.200,00
-488,80
-488,80

Ingressos
SS
Retencions IRPF
Resultat declaració
Pensió

20.000,00

Re s ultat final ingre s s os
Re s ultat final dè bit
Re s ultat final global

20.488,80

1.270,00
2.200,00
488,80

3.470,00
17018,80

Compte de resultats PREVI
Pensió rebuda/pagada
Compte de resultats DEFINITIU
Disposable per al contribuent

Autonomica
1.165,93
571,29
594,64
4,25

-2981,20
4.320,00
1.338,80
21.827,60

17

Progenitor en règim matrimonial amb un fill/a en declaració individual

Resultats programa Padre 2007
001 - Import íntegre retribucions
009 - Total ingressos computables
010 - Cotitzacions SS
014 - Total despeses deduïbles
015 - Rendiment net
017 - Reducció rendiments del treball
021 - Rendiment net reduït
452 - Saldo net rendiments
455 - Base imposable general
465 - Base imposable de l'estalvi
470 - Reducció per tributació conjunta
610 - Tributació conjunta
618 - Base liquidable general
620 - Base liquidable general a gravar
680 - Mínim personal contribuent
681 - Mínim per descendents
684 - Mínim personal i familiar
685 - Mínim personal i familiar final
688 - Anualitats per aliments (360€/mes)
689 - Aplicació impost a casella 620
691 - Aplicació impost a casella 685
693 - Quotes resultants
TME i TMA calculats sobre casella 620
698 - Quotes integres
720 - Quota líquida estatal i autonòmica
730 - Quotes líquides incrementades
732 - Quota líquida incrementada total
741 - Quota resultant de l'autoliquidació
742 - Per rendiments del treball
754 - Total pagaments a compte
755 - Quota diferencial
760 - Resultat de la declaració

Proge nitor am b 12000€ d'ingre s s os cas at
am b 1 fill
12.000,00
12.000,00
762,00
762,00
11.238,00
3.216,70
8.021,30
8.021,30
8.021,30
0,00

8.021,30
8.021,30
5.050,00
900,00
5.950,00
5.950,00

1.256,14
931,77
324,37
4,04

668,98
496,23
172,75
2,15

324,37
324,37
324,37

172,75
172,75
172,75
497,12
497,12

480,00
480,00
17,12
17,12

Ingressos
SS
Retencions IRPF
Resultat declaració

12.000,00

Re s ultat final ingre s s os
Re s ultat final dè bit
Re s ultat final global

12.000,00

762,00
480,00
17,12

1.259,12
10.740,88

Compte de resultats PREVI
Pensió rebuda o pagada
Compte de resultats DEFINITIU
Disposable per al contribuent

-1.259,12
-1.259,12
10.740,88

18

Resultats programa Padre 2007
001 009 010 014 015 017 021 452 455 465 470 610 618 620 680 681 684 685 688 -

Import íntegre retribucions
Total ingressos computables
Cotitzacions SS
Total despeses deduïbles
Rendiment net
Reducció rendiments del treball
Rendiment net reduït
Saldo net rendiments
Base imposable general
Base imposable de l'estalvi
Reducció per tributació conjunta
Tributació conjunta
Base liquidable general
Base liquidable general a gravar
Mínim personal contribuent
Mínim per descendents
Mínim personal i familiar
Mínim personal i familiar final
Anualitats per aliments (360€/mes)

689 - Aplicació impost a casella 620
691 - Aplicació impost a casella 685
693 - Quotes resultants
TME i TMA calculats sobre casella 620
698 720 730 732 741 742 754 755 760 -

Quotes integres
Quota líquida estatal i autonòmica
Quotes líquides incrementades
Quota líquida incrementada total
Quota resultant de l'autoliquidació
Per rendiments del treball
Total pagaments a compte
Quota diferencial
Resultat de la declaració

Pr oge nitor am b 15000€ d'ingr e s s os cas at am b
1 fill
15.000,00
15.000,00
952,50
952,50
14.047,50
2.600,00
11.447,50
11.447,50
11.447,50
0,00

11.447,50
11.447,50
5.050,00
900,00
5.950,00
5.950,00

1.792,68
931,77
860,91
7,52

954,72
496,23
458,49
4,00

860,91
860,91
860,91

458,49
458,49
458,49
1.319,40
1.319,40

1.300,00
1.300,00
19,40
19,40

Ingressos
SS
Retencions IRPF
Resultat declaració
Pensió

15.000,00

Re s ultat final ingre s s os
Re s ultat final dè bit
Re s ultat final global

15.000,00

952,50
1.300,00
19,40

2.271,90
12.728,10

Compte de resultats PREVI
Pensió rebuda/pagada
Compte de resultats DEFINITIU
Disposable per al contribuent

-2.271,90
-2.271,90
12.728,10

19

Resultats programa Padre 2007
001 009 010 014 015 017 021 452 455 465 470 610 618 620 680 681 684 685 688 -

Import íntegre retribucions
Total ingressos computables
Cotitzacions SS
Total despeses deduïbles
Rendiment net
Reducció rendiments del treball
Rendiment net reduït
Saldo net rendiments
Base imposable general
Base imposable de l'estalvi
Reducció per tributació conjunta
Tributació conjunta
Base liquidable general
Base liquidable general a gravar
Mínim personal contribuent
Mínim per descendents
Mínim personal i familiar
Mínim personal i familiar final
Anualitats per aliments (360€/mes)

Pr oge nitor am b 18000€ d'ingre s s os cas at
am b 1 fill
18.000,00
18.000,00
1.143,00
1.143,00
16.857,00
2.600,00
14.257,00
14.257,00
14.257,00
0,00

14.257,00
14.257,00
5.050,00
900,00
5.950,00
5.950,00

689 - Aplicació impost a casella 620
691 - Aplicació impost a casella 685
693 - Quotes resultants
TME i TMA calculats sobre casella 620

2.232,65
931,77
1.300,88
9,12

1.189,03
496,23
692,80
4,85

698 720 730 732 741 742 754 755 760 -

1.300,88
1.300,88
1.300,88

692,80
692,80
692,80
1.933,68
1.933,68

Quotes integres
Quota líquida estatal i autonòmica
Quotes líquides incrementades
Quota líquida incrementada total
Quota resultant de l'autoliquidació
Per rendiments del treball
Total pagaments a compte
Quota diferencial
Resultat de la declaració

1.980,00
1.980,00
13,68
13,68

Ingressos
SS
Retencions IRPF
Resultat declaració
Pensió

18.000,00

Re s ultat final ingre s s os
Re s ultat final dè bit
Re s ultat final global

18.000,00

1.143,00
1.980,00
13,68

3.136,68
14863,32

Compte de resultats PREVI
Pensió rebuda/pagada
Compte de resultats DEFINITIU
Disposable per al contribuent

-3136,68
-3136,68
14.863,32

20

Resultats programa Padre 2007
001 009 010 014 015 017 021 452 455 465 470 610 618 620 680 681 684 685 688 -

Proge nitor am b 20000€ d'ingre s s os cas at am b 1
fill

Import íntegre retribucions
Total ingressos computables
Cotitzacions SS
Total despeses deduïbles
Rendiment net
Reducció rendiments del treball
Rendiment net reduït
Saldo net rendiments
Base imposable general
Base imposable de l'estalvi
Reducció per tributació conjunta
Tributació conjunta
Base liquidable general
Base liquidable general a gravar
Mínim personal contribuent
Mínim per descendents
Mínim personal i familiar
Mínim personal i familiar final
Anualitats per aliments (360€/mes)

20.000,00
20.000,00
1.270,00
18.730,00
18.730,00
2.600,00
16.130,00
16.130,00
16.130,00
0,00

16.130,00
16.130,00
5.050,00
900,00
5.950,00
5.950,00
Estatal

689 - Aplicació impost a casella 620
691 - Aplicació impost a casella 685
693 - Quotes resultants
TME i TMA calculats sobre casella 620

2.525,96
931,77
1.594,19
9,88

698 720 730 732 741 742 754 755 760 -

1.594,19
1.594,19
1.594,19

Quotes integres
Quota líquida estatal i autonòmica
Quotes líquides incrementades
Quota líquida incrementada total
Quota resultant de l'autoliquidació
Per rendiments del treball
Total pagaments a compte
Quota diferencial
Resultat de la declaració

849,01
849,01
849,01
2.443,20
2.443,20

2.400,00
2.400,00
43,20
43,20

Ingressos
SS
Retencions IRPF
Resultat declaració
Pensió

20.000,00

Re s ultat final ingre s s os
Re s ultat final dè bit
Re s ultat final global

20.000,00

1.270,00
2.400,00
43,20

3.713,20
16.286,80

Compte de resultats PREVI
Pensió rebuda/pagada
Compte de resultats DEFINITIU
Disposable per al contribuent

Autonomica
1.345,24
496,23
849,01
5,26

-3713,20
-3713,2
16.286,80

21

Progenitor separat/divorciat amb 2 fills/es sense custòdia

Resultats programa Padre 2007
001 009 010 014 015 017 021 452 455 465 470 610 618 620 680 681 684 685 688 -

Proge nitor am b 12000€ d'ingr e s s os no cus todi de
2 fills /e s pagant pe ns ió de 360€/m e s /fill

Import íntegre retribucions
Total ingressos computables
Cotitzacions SS
Total despeses deduïbles
Rendiment net
Reducció rendiments del treball
Rendiment net reduït
Saldo net rendiments
Base imposable general
Base imposable de l'estalvi
Reducció per tributació conjunta
Tributació conjunta
Base liquidable general
Base liquidable general a gravar
Mínim personal contribuent
Mínim per descendents
Mínim personal i familiar
Mínim personal i familiar final
Anualitats per aliments (360€/mes)

12.000,00
12.000,00
762,00
762,00
11.238,00
3.216,70
8.021,30
8.021,30
8.021,30
0,00

8.021,30
8.021,30
5.050,00

Estatal
689 - Aplicació impost a casella 620
691 - Aplicació impost a casella 685
693 - Quotes resultants
TME i TMA calculats sobre casella 620
698 720 730 732 741 742 754 755 760 -

Quotes integres
Quota líquida estatal i autonòmica
Quotes líquides incrementades
Quota líquida incrementada total
Quota resultant de l'autoliquidació
Per rendiments del treball
Total pagaments a compte
Quota diferencial
Resultat de la declaració

1.256,14
790,83
465,31
5,80
465,31
465,31
465,31

247,81
247,81
247,81
713,12
713,12

600,00
600,00
113,12
113,12

Ingressos
SS
Retencions IRPF
Resultat declaració

12.000,00

Re s ultat final ingre s s os
Re s ultat final dè bit
Re s ultat final global

12.000,00

762,00
600,00
113,12

1.475,12
10.524,88

Compte de resultats PREVI
Pensió rebuda o pagada
Compte de resultats DEFINITIU
Disposable per al contribuent

5.050,00
5.050,00
8.640,00
Autonomica
668,98
421,17
247,81
3,08

-1.475,12
8.640,00
-10.115,12
1.884,88

22

Resultats programa Padre 2007
001 009 010 014 015 017 021 452 455 465 470 610 618 620 680 681 684 685 688 -

Proge nitor am b 15000€ d'ingr e s s os no cus todi de
2 fills /e s pagant pe ns ió de 360€/m e s /fill

Import íntegre retribucions
Total ingressos computables
Cotitzacions SS
Total despeses deduïbles
Rendiment net
Reducció rendiments del treball
Rendiment net reduït
Saldo net rendiments
Base imposable general
Base imposable de l'estalvi
Reducció per tributació conjunta
Tributació conjunta
Base liquidable general
Base liquidable general a gravar
Mínim personal contribuent
Mínim per descendents
Mínim personal i familiar
Mínim personal i familiar final
Anualitats per aliments (360€/mes)

15.000,00
15.000,00
952,50
952,50
14.047,50
2.600,00
11.447,50
11.447,50
11.447,50
0,00

11.447,50
11.447,50
5.050,00

Estatal
689 - Aplicació impost a casella 620
691 - Aplicació impost a casella 685
693 - Quotes resultants
TME i TMA calculats sobre casella 620
698 720 730 732 741 742 754 755 760 -

Quotes integres
Quota líquida estatal i autonòmica
Quotes líquides incrementades
Quota líquida incrementada total
Quota resultant de l'autoliquidació
Per rendiments del treball
Total pagaments a compte
Quota diferencial
Resultat de la declaració

1.792,68
1.041,39
751,29
6,56
751,29
751,29
751,29

400,11
400,11
400,11
1.151,40
1.151,40

1.050,00
1.050,00
101,40
101,40

Ingressos
SS
Retencions IRPF
Resultat declaració
Pensió

15.000,00

Re s ultat final ingre s s os
Re s ultat final dè bit
Re s ultat final global

15.000,00

952,50
1.050,00
101,40

2.103,90
12.896,10

Compte de resultats PREVI
Pensió rebuda/pagada
Compte de resultats DEFINITIU
Disposable per al contribuent

5.050,00
5.050,00
8.640,00
Autonomica
954,72
554,61
400,11
3,49

-2.103,90
8.640,00
-10.743,90
4.256,10

23

Resultats programa Padre 2007
001 009 010 014 015 017 021 452 455 465 470 610 618 620 680 681 684 685 688 -

Proge nitor am b 18000€ d'ingr e s s os no cus todi de
2 fills /e s pagant pe ns ió de 360€/m e s /fill

Import íntegre retribucions
Total ingressos computables
Cotitzacions SS
Total despeses deduïbles
Rendiment net
Reducció rendiments del treball
Rendiment net reduït
Saldo net rendiments
Base imposable general
Base imposable de l'estalvi
Reducció per tributació conjunta
Tributació conjunta
Base liquidable general
Base liquidable general a gravar
Mínim personal contribuent
Mínim per descendents
Mínim personal i familiar
Mínim personal i familiar final
Anualitats per aliments (360€/mes)

18.000,00
18.000,00
1.143,00
1.143,00
16.857,00
2.600,00
14.257,00
14.257,00
14.257,00
0,00

14.257,00
14.257,00
5.050,00

Estatal
689 - Aplicació impost a casella 620
691 - Aplicació impost a casella 685
693 - Quotes resultants
TME i TMA calculats sobre casella 620

2.232,64
1.041,39
1.191,25
8,35

698 720 730 732 741 742 754 755 760 -

1.191,25
1.191,25
1.191,25

Quotes integres
Quota líquida estatal i autonòmica
Quotes líquides incrementades
Quota líquida incrementada total
Quota resultant de l'autoliquidació
Per rendiments del treball
Total pagaments a compte
Quota diferencial
Resultat de la declaració

634,43
634,43
634,43
1.825,68
1.825,68

1.800,00
1.800,00
25,68
25,68

Ingressos
SS
Retencions IRPF
Resultat declaració
Pensió

18.000,00

Re s ultat final ingre s s os
Re s ultat final dè bit
Re s ultat final global

18.000,00

1.143,00
1.800,00
25,68

2.968,68
15031,32

Compte de resultats PREVI
Pensió rebuda/pagada
Compte de resultats DEFINITIU
Disposable per al contribuent

5.050,00
5.050,00
8.640,00
Autonomica
1.189,04
554,61
634,43
4,44

-2968,68
8.640,00
-11608,68
6.391,32

24

Resultats programa Padre 2007
001 009 010 014 015 017 021 452 455 465 470 610 618 620 680 681 684 685 688 -

Proge nitor am b 20000€ d'ingre s s os no cus todi de
2 fills /e s pagant pe ns ió de 360€/m e s /fill

Import íntegre retribucions
Total ingressos computables
Cotitzacions SS
Total despeses deduïbles
Rendiment net
Reducció rendiments del treball
Rendiment net reduït
Saldo net rendiments
Base imposable general
Base imposable de l'estalvi
Reducció per tributació conjunta
Tributació conjunta
Base liquidable general
Base liquidable general a gravar
Mínim personal contribuent
Mínim per descendents
Mínim personal i familiar
Mínim personal i familiar final
Anualitats per aliments (360€/mes)

20.000,00
20.000,00
1.270,00
18.730,00
18.730,00
2.600,00
16.130,00
16.130,00
16.130,00
0,00

16.130,00
16.130,00
5.050,00

Estatal
689 - Aplicació impost a casella 620
691 - Aplicació impost a casella 685
693 - Quotes resultants
TME i TMA calculats sobre casella 620

2.525,96
1.041,39
1.484,57
9,20

698 720 730 732 741 742 754 755 760 -

1.484,57
1.484,57
1.484,57

Quotes integres
Quota líquida estatal i autonòmica
Quotes líquides incrementades
Quota líquida incrementada total
Quota resultant de l'autoliquidació
Per rendiments del treball
Total pagaments a compte
Quota diferencial
Resultat de la declaració

790,63
790,63
790,63
2.275,20
2.275,20

2.200,00
2.200,00
75,20
75,20

Ingressos
SS
Retencions IRPF
Resultat declaració
Pensió

20.000,00

Re s ultat final ingr e s s os
Re s ultat final dè bit
Re s ultat final global

20.000,00

1.270,00
2.200,00
75,20

3.545,20
16.454,80

Compte de resultats PREVI
Pensió rebuda/pagada
Compte de resultats DEFINITIU
Disposable per al contribuent

5.050,00
5.050,00
8.640,00
Autonomica
1.345,24
554,61
790,63
4,90

-3545,20
8.640,00
-12.185,20
7.814,80

25

Progenitor separat/divorciat amb 2 fills/es amb custòdia

Resultats programa Padre 2007
001 009 010 014 015 017 021 452 455 465 470 610 618 620 680 681 684 685 688 -

Import íntegre retribucions
Total ingressos computables
Cotitzacions SS
Total despeses deduïbles
Rendiment net
Reducció rendiments del treball
Rendiment net reduït
Saldo net rendiments
Base imposable general
Base imposable de l'estalvi
Reducció per tributació conjunta
Tributació conjunta
Base liquidable general
Base liquidable general a gravar
Mínim personal contribuent
Mínim per descendents
Mínim personal i familiar
Mínim personal i familiar final
Anualitats per aliments (360€/mes)

689 - Aplicació impost a casella 620
691 - Aplicació impost a casella 685
693 - Quotes resultants
TME i TMA calculats sobre casella 620
698 720 730 732 741 742 754 755 760 -

Quotes integres
Quota líquida estatal i autonòmica
Quotes líquides incrementades
Quota líquida incrementada total
Quota resultant de l'autoliquidació
Per rendiments del treball
Total pagaments a compte
Quota diferencial
Resultat de la declaració

Proge nitor am b 12000€ d'ingre s s os cus todi de 2
fills /e s re be nt pe ns ió de 360€/m e s /fill
12.000,00
12.000,00
762,00
762,00
11.238,00
3.216,70
8.021,30
8.021,30
8.021,30
0,00
2.150,00
2.150,00
5.871,30
5.871,30
5.050,00
3.800,00
8.850,00
8.850,00

919,45
919,45
0,00
0,00

489,67
489,67
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

240,00
240,00
-240,00
-240,00

Ingressos
SS
Retencions IRPF
Resultat declaració

12.000,00

Re s ultat final ingre s s os
Re s ultat final dè bit
Re s ultat final global

12.240,00

762,00
240,00
240,00

1.002,00
11.238,00

Compte de resultats PREVI
Pensió rebuda o pagada
Compte de resultats DEFINITIU
Disposable per al contribuent

-762,00
8.640,00
7.878,00
20.118,00

26

Resultats programa Padre 2007
001 009 010 014 015 017 021 452 455 465 470 610 618 620 680 681 684 685 688 -

Import íntegre retribucions
Total ingressos computables
Cotitzacions SS
Total despeses deduïbles
Rendiment net
Reducció rendiments del treball
Rendiment net reduït
Saldo net rendiments
Base imposable general
Base imposable de l'estalvi
Reducció per tributació conjunta
Tributació conjunta
Base liquidable general
Base liquidable general a gravar
Mínim personal contribuent
Mínim per descendents
Mínim personal i familiar
Mínim personal i familiar final
Anualitats per aliments (360€/mes)

689 - Aplicació impost a casella 620
691 - Aplicació impost a casella 685
693 - Quotes resultants
TME i TMA calculats sobre casella 620
698 720 730 732 741 742 754 755 760 -

Quotes integres
Quota líquida estatal i autonòmica
Quotes líquides incrementades
Quota líquida incrementada total
Quota resultant de l'autoliquidació
Per rendiments del treball
Total pagaments a compte
Quota diferencial
Resultat de la declaració

Proge nitor am b 15000€ d'ingre s s os cus todi de 2
fills re be nt pe ns ió de 360€/m e s /fill
15.000,00
15.000,00
952,50
952,50
14.047,50
2.600,00
11.447,50
11.447,50
11.447,50
0,00
2.150,00
2.150,00
9.297,50
9.297,50
5.050,00
3.800,00
8.850,00
8.850,00

1.455,99
1.385,91
70,08
0,75

775,41
738,09
37,32
0,40

70,08
70,08
70,08

37,32
37,32
37,32
107,40
107,40

600,00
600,00
-492,60
-492,60

Ingressos
SS
Retencions IRPF
Resultat declaració
Pensió

15.000,00

Re s ultat final ingre s s os
Re s ultat final dè bit
Re s ultat final global

15.462,60

952,50
600,00
462,60

1.552,50
13.910,10

Compte de resultats PREVI
Pensió rebuda/pagada
Compte de resultats DEFINITIU
Disposable per al contribuent

-1.089,90
8.640,00
7.550,10
23.012,70

27

Resultats programa Padre 2007
001 009 010 014 015 017 021 452 455 465 470 610 618 620 680 681 684 685 688 -

Import íntegre retribucions
Total ingressos computables
Cotitzacions SS
Total despeses deduïbles
Rendiment net
Reducció rendiments del treball
Rendiment net reduït
Saldo net rendiments
Base imposable general
Base imposable de l'estalvi
Reducció per tributació conjunta
Tributació conjunta
Base liquidable general
Base liquidable general a gravar
Mínim personal contribuent
Mínim per descendents
Mínim personal i familiar
Mínim personal i familiar final
Anualitats per aliments (360€/mes)

689 - Aplicació impost a casella 620
691 - Aplicació impost a casella 685
693 - Quotes resultants
TME i TMA calculats sobre casella 620
698 720 730 732 741 742 754 755 760 -

Quotes integres
Quota líquida estatal i autonòmica
Quotes líquides incrementades
Quota líquida incrementada total
Quota resultant de l'autoliquidació
Per rendiments del treball
Total pagaments a compte
Quota diferencial
Resultat de la declaració

Pr oge nitor am b 18000€ d'ingr e s s os am b cus tòdia
de 2 fills /e s re be nt pe ns ió de 360€/m e s /fill
18.000,00
18.000,00
1.143,00
1.143,00
16.857,00
2.600,00
14.257,00
14.257,00
14.257,00
0,00
2.150,00
2.150,00
12.107,00
12.107,00
5.050,00
3.800,00
6.850,00
6.850,00

1.895,96
1.385,91
510,05
4,21

1.009,72
738,09
271,63
2,24

510,05
510,05
510,05

271,63
271,63
271,63
781,68
781,68

1.260,00
1.260,00
-478,32
-478,32

Ingressos
SS
Retencions IRPF
Resultat declaració
Pensió

18.000,00

Re s ultat final ingre s s os
Re s ultat final dè bit
Re s ultat final global

18.478,32

1.143,00
1.260,00
478,32

2.403,00
16075,32

Compte de resultats PREVI
Pensió rebuda/pagada
Compte de resultats DEFINITIU
Disposable per al contribuent

-1924,68
8640
6715,32
25.193,64

28

Resultats programa Padre 2007
001 009 010 014 015 017 021 452 455 465 470 610 618 620 680 681 684 685 688 -

Proge nitor am b 20000€ d'ingre s s os am b cus tòdia de
2 fills /e s re be nt pe ns ió de 360€/m e s /fill

Import íntegre retribucions
Total ingressos computables
Cotitzacions SS
Total despeses deduïbles
Rendiment net
Reducció rendiments del treball
Rendiment net reduït
Saldo net rendiments
Base imposable general
Base imposable de l'estalvi
Reducció per tributació conjunta
Tributació conjunta
Base liquidable general
Base liquidable general a gravar
Mínim personal contribuent
Mínim per descendents
Mínim personal i familiar
Mínim personal i familiar final
Anualitats per aliments (360€/mes)

20.000,00
20.000,00
1.270,00
18.730,00
18.730,00
2.600,00
16.130,00
16.130,00
16.130,00
0,00
2.150,00
2.150,00
13.980,00
13.980,00
5.050,00
3.800,00
8.850,00
8.850,00
Estatal

689 - Aplicació impost a casella 620
691 - Aplicació impost a casella 685
693 - Quotes resultants
TME i TMA calculats sobre casella 620
698 720 730 732 741 742 754 755 760 -

Quotes integres
Quota líquida estatal i autonòmica
Quotes líquides incrementades
Quota líquida incrementada total
Quota resultant de l'autoliquidació
Per rendiments del treball
Total pagaments a compte
Quota diferencial
Resultat de la declaració

2.189,27
1.385,91
803,36
5,74
803,36
803,36
803,36

738,09
738,09
738,09
1.541,45
1.541,45

1.600,00
1.600,00
-58,55
-58,55

Ingressos
SS
Retencions IRPF
Resultat declaració
Pensió

20.000,00

Re s ultat final ingre s s os
Re s ultat final dè bit
Re s ultat final global

20.058,55

1.270,00
1.600,00
58,55

2.870,00
17188,55

Compte de resultats PREVI
Pensió rebuda/pagada
Compte de resultats DEFINITIU
Disposable per al contribuent

Autonomica
1.165,93
571,29
738,09
3,06

-2811,45
8.640,00
5.828,55
25.887,10

29

Progenitor en règim matrimonial amb 2 fills/es en declaració individual

Resultats programa Padre 2007
001 009 010 014 015 017 021 452 455 465 470 610 618 620 680 681 684 685 688 -

Import íntegre retribucions
Total ingressos computables
Cotitzacions SS
Total despeses deduïbles
Rendiment net
Reducció rendiments del treball
Rendiment net reduït
Saldo net rendiments
Base imposable general
Base imposable de l'estalvi
Reducció per tributació conjunta
Tributació conjunta
Base liquidable general
Base liquidable general a gravar
Mínim personal contribuent
Mínim per descendents
Mínim personal i familiar
Mínim personal i familiar final
Anualitats per aliments (360€/mes)

689 - Aplicació impost a casella 620
691 - Aplicació impost a casella 685
693 - Quotes resultants
TME i TMA calculats sobre casella 620
698 720 730 732 741 742 754 755 760 -

Quotes integres
Quota líquida estatal i autonòmica
Quotes líquides incrementades
Quota líquida incrementada total
Quota resultant de l'autoliquidació
Per rendiments del treball
Total pagaments a compte
Quota diferencial
Resultat de la declaració

Pr oge nitor am b 12000€ d'ingre s s os cas at
am b 2 fills
12.000,00
12.000,00
762,00
762,00
11.238,00
3.216,70
8.021,30
8.021,30
8.021,30
0,00

8.021,30
8.021,30
5.050,00
1.900,00
6.950,00
6.950,00

1.256,14
1.088,37
167,77
2,09

668,98
579,63
89,35
1,11

167,77
167,77
167,77

89,35
89,35
89,35
257,12
257,12

240,00
240,00
17,12
17,12

Ingressos
SS
Retencions IRPF
Resultat declaració

12.000,00

Re s ultat final ingre s s os
Re s ultat final dè bit
Re s ultat final global

12.000,00

762,00
240,00
17,12

1.019,12
10.980,88

Compte de resultats PREVI
Pensió rebuda o pagada
Compte de resultats DEFINITIU
Disposable per al contribuent

-1.019,12
-1.019,12
10.980,88

30

Resultats programa Padre 2007
001 009 010 014 015 017 021 452 455 465 470 610 618 620 680 681 684 685 688 -

Import íntegre retribucions
Total ingressos computables
Cotitzacions SS
Total despeses deduïbles
Rendiment net
Reducció rendiments del treball
Rendiment net reduït
Saldo net rendiments
Base imposable general
Base imposable de l'estalvi
Reducció per tributació conjunta
Tributació conjunta
Base liquidable general
Base liquidable general a gravar
Mínim personal contribuent
Mínim per descendents
Mínim personal i familiar
Mínim personal i familiar final
Anualitats per aliments (360€/mes)

689 - Aplicació impost a casella 620
691 - Aplicació impost a casella 685
693 - Quotes resultants
TME i TMA calculats sobre casella 620
698 720 730 732 741 742 754 755 760 -

Quotes integres
Quota líquida estatal i autonòmica
Quotes líquides incrementades
Quota líquida incrementada total
Quota resultant de l'autoliquidació
Per rendiments del treball
Total pagaments a compte
Quota diferencial
Resultat de la declaració

Pr oge nitor am b 15000€ d'ingre s s os cas at
am b 1 fill
15.000,00
15.000,00
952,50
952,50
14.047,50
2.600,00
11.447,50
11.447,50
11.447,50
0,00

11.447,50
11.447,50
5.050,00
1.900,00
6.950,00
6.950,00

1.792,68
1.088,37
704,31
6,15

954,72
579,63
375,09
3,27

704,31
704,31
704,31

375,09
375,09
375,09
1.079,40
1.079,40

1.050,00
1.050,00
29,40
29,40

Ingressos
SS
Retencions IRPF
Resultat declaració

15.000,00

Re s ultat final ingr e s s os
Re s ultat final dè bit
Re s ultat final global

15.000,00

952,50
1.050,00
29,40

2.031,90
12.968,10

Compte de resultats PREVI
Pensió rebuda/pagada
Compte de resultats DEFINITIU
Disposable per al contribuent

-2.031,90
-2.031,90
12.968,10

31

Resultats programa Padre 2007
001 009 010 014 015 017 021 452 455 465 470 610 618 620 680 681 684 685 688 -

Import íntegre retribucions
Total ingressos computables
Cotitzacions SS
Total despeses deduïbles
Rendiment net
Reducció rendiments del treball
Rendiment net reduït
Saldo net rendiments
Base imposable general
Base imposable de l'estalvi
Reducció per tributació conjunta
Tributació conjunta
Base liquidable general
Base liquidable general a gravar
Mínim personal contribuent
Mínim per descendents
Mínim personal i familiar
Mínim personal i familiar final
Anualitats per aliments (360€/mes)

Pr oge nitor am b 18000€ d'ingre s s os cas at
am b 1 fill
18.000,00
18.000,00
1.143,00
1.143,00
16.857,00
2.600,00
14.257,00
14.257,00
14.257,00
0,00

14.257,00
14.257,00
5.050,00
1.900,00
6.950,00
6.950,00

689 - Aplicació impost a casella 620
691 - Aplicació impost a casella 685
693 - Quotes resultants
TME i TMA calculats sobre casella 620

2.232,65
1.088,37
1.144,28
8,02

1.189,03
579,63
609,40
4,27

698 720 730 732 741 742 754 755 760 -

1.144,28
1.144,28
1.144,28

609,40
609,40
609,40
1.753,68
1.753,68

Quotes integres
Quota líquida estatal i autonòmica
Quotes líquides incrementades
Quota líquida incrementada total
Quota resultant de l'autoliquidació
Per rendiments del treball
Total pagaments a compte
Quota diferencial
Resultat de la declaració

1.800,00
1.800,00
-46,32
-46,32

Ingressos
SS
Retencions IRPF
Resultat declaració

18.000,00

Re s ultat final ingr e s s os
Re s ultat final dè bit
Re s ultat final global

18.046,32

1.143,00
1.980,00
46,32

3.123,00
14923,32

Compte de resultats PREVI
Pensió rebuda/pagada
Compte de resultats DEFINITIU
Disposable per al contribuent

-3076,68
-3076,68
14.969,64

32

Resultats programa Padre 2007
001 009 010 014 015 017 021 452 455 465 470 610 618 620 680 681 684 685 688 -

Pr oge nitor am b 20000€ d'ingr e s s os cas at
am b 1 fill

Import íntegre retribucions
Total ingressos computables
Cotitzacions SS
Total despeses deduïbles
Rendiment net
Reducció rendiments del treball
Rendiment net reduït
Saldo net rendiments
Base imposable general
Base imposable de l'estalvi
Reducció per tributació conjunta
Tributació conjunta
Base liquidable general
Base liquidable general a gravar
Mínim personal contribuent
Mínim per descendents
Mínim personal i familiar
Mínim personal i familiar final
Anualitats per aliments (360€/mes)

20.000,00
20.000,00
1.270,00
18.730,00
18.730,00
2.600,00
16.130,00
16.130,00
16.130,00
0,00

16.130,00
16.130,00
5.050,00
1.900,00
6.950,00
6.950,00
Estatal

689 - Aplicació impost a casella 620
691 - Aplicació impost a casella 685
693 - Quotes resultants
TME i TMA calculats sobre casella 620

2.525,96
1.088,37
1.437,59
8,91

698 720 730 732 741 742 754 755 760 -

1.437,59
1.437,59
1.437,59

Quotes integres
Quota líquida estatal i autonòmica
Quotes líquides incrementades
Quota líquida incrementada total
Quota resultant de l'autoliquidació
Per rendiments del treball
Total pagaments a compte
Quota diferencial
Resultat de la declaració

765,61
765,61
765,61
2.203,20
2.203,20

2.200,00
2.200,00
3,20
3,20

Ingressos
SS
Retencions IRPF
Resultat declaració

20.000,00

Re s ultat final ingre s s os
Re s ultat final dè bit
Re s ultat final global

20.000,00

1.270,00
2.200,00
3,20

3.473,20
16.526,80

Compte de resultats PREVI
Pensió rebuda/pagada
Compte de resultats DEFINITIU
Disposable per al contribuent

Autonomica
1.345,24
579,63
765,61
4,74

-3473,20
-3473,2
16.526,80
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Progenitor separat/divorciat amb 1 fill de nova parella i 1 fill sense custòdia

Resultats programa Padre 2007
001 009 010 014 015 017 021 452 455 465 470 610 618 620 680 681 684 685 688 -

Proge nitor 12000€ d'ingre s s os , fill am b
nova par e lla i pagant pe ns ió 1 fill de
360€/m e s

Import íntegre retribucions
Total ingressos computables
Cotitzacions SS
Total despeses deduïbles
Rendiment net
Reducció rendiments del treball
Rendiment net reduït
Saldo net rendiments
Base imposable general
Base imposable de l'estalvi
Reducció per tributació conjunta
Tributació conjunta
Base liquidable general
Base liquidable general a gravar
Mínim personal contribuent
Mínim per descendents
Mínim personal i familiar
Mínim personal i familiar final
Anualitats per aliments (360€/mes)

12.000,00
12.000,00
762,00
762,00
11.238,00
3.216,70
8.021,30
8.021,30
8.021,30
0,00

8.021,30
8.021,30
5.050,00
2.000,00

Estatal
689 - Aplicació impost a casella 620
691 - Aplicació impost a casella 685
693 - Quotes resultants
TME i TMA calculats sobre casella 620
698 720 730 732 741 742 754 755 760 -

1.256,13
1.256,13
0,00
0,00

Quotes integres
Quota líquida estatal i autonòmica
Quotes líquides incrementades
Quota líquida incrementada total
Quota resultant de l'autoliquidació
Per rendiments del treball
Total pagaments a compte
Quota diferencial
Resultat de la declaració

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

Ingressos
SS
Retencions IRPF
Resultat declaració

12.000,00

Re s ultat final ingre s s os
Re s ultat final dè bit
Re s ultat final global

12.000,00

762,00

762,00
11.238,00

Compte de resultats PREVI
Pensió rebuda o pagada
Compte de resultats DEFINITIU
Disposable per al contribuent

7.050,00
7.050,00
4.320,00
Autonomica
668,98
668,98
0,00
0,00

-762,00
4.320,00
-5.082,00
6.918,00
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Resultats programa Padre 2007
001 009 010 014 015 017 021 452 455 465 470 610 618 620 680 681 684 685 688 -

Pr oge nitor 15000€ ingre s s os fill am b nova
par e lla i pagant pe ns ió 1 fill de 360€/m e s

Import íntegre retribucions
Total ingressos computables
Cotitzacions SS
Total despeses deduïbles
Rendiment net
Reducció rendiments del treball
Rendiment net reduït
Saldo net rendiments
Base imposable general
Base imposable de l'estalvi
Reducció per tributació conjunta
Tributació conjunta
Base liquidable general
Base liquidable general a gravar
Mínim personal contribuent
Mínim per descendents
Mínim personal i familiar
Mínim personal i familiar final
Anualitats per aliments (360€/mes)

15.000,00
15.000,00
952,50
952,50
14.047,50
2.600,00
11.447,50
11.447,50
11.447,50
0,00

11.447,50
11.447,50
5.050,00
2.000,00

Estatal
689 - Aplicació impost a casella 620
691 - Aplicació impost a casella 685
693 - Quotes resultants
TME i TMA calculats sobre casella 620
698 720 730 732 741 742 754 755 760 -

1.792,68
1.354,59
438,09
3,82

Quotes integres
Quota líquida estatal i autonòmica
Quotes líquides incrementades
Quota líquida incrementada total
Quota resultant de l'autoliquidació
Per rendiments del treball
Total pagaments a compte
Quota diferencial
Resultat de la declaració

438,09
438,09
438,09

7.050,00
7.050,00
4.320,00
Autonomica
954,72
721,41
233,31
2,03
233,31
233,31
233,31
671,40
671,40

900,00
900,00
-228,60
-228,60

Ingressos
SS
Retencions IRPF
Resultat declaració

15.000,00

Re s ultat final ingre s s os
Re s ultat final dè bit
Re s ultat final global

15.228,60

952,50
900,00
228,60

1.852,50
13.376,10

Compte de resultats PREVI
Pensió rebuda/pagada
Compte de resultats DEFINITIU

-1.623,90
4.320,00
-5.943,90

Disposable per al contribuent

9.284,70
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Resultats programa Padre 2007
001 009 010 014 015 017 021 452 455 465 470 610 618 620 680 681 684 685 688 -

Pr oge nitor 18000€ ingre s s os fill am b nova
pare lla i pagant pe ns ió 1 fill de 360€/m e s

Import íntegre retribucions
Total ingressos computables
Cotitzacions SS
Total despeses deduïbles
Rendiment net
Reducció rendiments del treball
Rendiment net reduït
Saldo net rendiments
Base imposable general
Base imposable de l'estalvi
Reducció per tributació conjunta
Tributació conjunta
Base liquidable general
Base liquidable general a gravar
Mínim personal contribuent
Mínim per descendents
Mínim personal i familiar
Mínim personal i familiar final
Anualitats per aliments (360€/mes)

18.000,00
18.000,00
1.143,00
1.143,00
16.857,00
2.600,00
14.257,00
14.257,00
14.257,00
0,00

14.257,00
14.257,00
5.050,00
2.000,00

Estatal
689 - Aplicació impost a casella 620
691 - Aplicació impost a casella 685
693 - Quotes resultants
TME i TMA calculats sobre casella 620
698 720 730 732 741 742 754 755 760 -

Quotes integres
Quota líquida estatal i autonòmica
Quotes líquides incrementades
Quota líquida incrementada total
Quota resultant de l'autoliquidació
Per rendiments del treball
Total pagaments a compte
Quota diferencial
Resultat de la declaració

2.232,64
1.354,59
878,05
6,15
878,05
878,05
878,05

467,63
467,63
467,63
1.345,68
1.345,68

1.620,00
1.620,00
-274,32
-274,32

Ingressos
SS
Retencions IRPF
Resultat declaració

18.000,00

Re s ultat final ingre s s os
Re s ultat final dè bit
Re s ultat final global

18.274,32

1.143,00
1.620,00
274,32

2.763,00
15511,32

Compte de resultats PREVI
Pensió rebuda/pagada
Compte de resultats DEFINITIU
Disposable per al contribuent

7.050,00
7.050,00
4.320,00
Autonomica
1.189,04
721,41
467,63
3,28

-2488,68
4.320,00
-6808,68
11.465,64
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Resultats programa Padre 2007
001 009 010 014 015 017 021 452 455 465 470 610 618 620 680 681 684 685 688 -

Pr oge nitor 20000€ ingre s s os fill am b nova
par e lla i pagant pe ns ió 1 fill de 360€/m e s

Import íntegre retribucions
Total ingressos computables
Cotitzacions SS
Total despeses deduïbles
Rendiment net
Reducció rendiments del treball
Rendiment net reduït
Saldo net rendiments
Base imposable general
Base imposable de l'estalvi
Reducció per tributació conjunta
Tributació conjunta
Base liquidable general
Base liquidable general a gravar
Mínim personal contribuent
Mínim per descendents
Mínim personal i familiar
Mínim personal i familiar final
Anualitats per aliments (360€/mes)

20.000,00
20.000,00
1.270,00
18.730,00
18.730,00
2.600,00
16.130,00
16.130,00
16.130,00
0,00

16.130,00
16.130,00
5.050,00
2.000,00

Estatal
689 - Aplicació impost a casella 620
691 - Aplicació impost a casella 685
693 - Quotes resultants
TME i TMA calculats sobre casella 620

2.525,96
1.354,59
1.171,37
7,26

698 720 730 732 741 742 754 755 760 -

1.171,37
1.171,37
1.171,37

Quotes integres
Quota líquida estatal i autonòmica
Quotes líquides incrementades
Quota líquida incrementada total
Quota resultant de l'autoliquidació
Per rendiments del treball
Total pagaments a compte
Quota diferencial
Resultat de la declaració

623,83
623,83
623,83
1.795,20
1.795,20

2.000,00
2.000,00
-204,80
-204,80

Ingressos
SS
Retencions IRPF
Resultat declaració

20.000,00

Re s ultat final ingr e s s os
Re s ultat final dè bit
Re s ultat final global

20.204,80

1.270,00
2.000,00
204,80

3.270,00
16.934,80

Compte de resultats PREVI
Pensió rebuda/pagada
Compte de resultats DEFINITIU
Disposable per al contribuent

7.050,00
7.050,00
4.320,00
Autonomica
1.345,24
721,41
623,83
3,86

-3065,20
4.320,00
-7385,2
12.819,60
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Progenitor separat/divorciat amb 1 fill de nova parella i 1 fill en custòdia
Resultats programa Padre 2007
001 009 010 014 015 017 021 452 455 465 470 610 618 620 680 681 684 685 688 -

Import íntegre retribucions
Total ingressos computables
Cotitzacions SS
Total despeses deduïbles
Rendiment net
Reducció rendiments del treball
Rendiment net reduït
Saldo net rendiments
Base imposable general
Base imposable de l'estalvi
Reducció per tributació conjunta
Tributació conjunta
Base liquidable general
Base liquidable general a gravar
Mínim personal contribuent
Mínim per descendents
Mínim personal i familiar
Mínim personal i familiar final
Anualitats per aliments (360€/mes)

689 - Aplicació impost a casella 620
691 - Aplicació impost a casella 685
693 - Quotes resultants
TME i TMA calculats sobre casella 620
698 720 730 732 741 742 754 755 760 -

Proge nitor 12000 ingre s s os fill am b nova
pare lla + 1 fill ante rior r e be nt pe ns ió de
360€/m e s
12.000,00
12.000,00
762,00
762,00
11.238,00
3.216,70
8.021,30
8.021,30
8.021,30
0,00

8.021,30
8.021,30
5.050,00
3.900,00
8.950,00
8.950,00

1.256,14
1.256,14
0,00
0,00

668,98
668,98
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Quotes integres
Quota líquida estatal i autonòmica
Quotes líquides incrementades
Quota líquida incrementada total
Quota resultant de l'autoliquidació
Per rendiments del treball
Total pagaments a compte
Quota diferencial
Resultat de la declaració

0,00
0,00

Ingressos
SS
Retencions IRPF
Resultat declaració

12.000,00

Re s ultat final ingre s s os
Re s ultat final dè bit
Re s ultat final global

12.000,00

762,00

762,00
11.238,00

Compte de resultats PREVI
Pensió rebuda o pagada
Compte de resultats DEFINITIU
Disposable per al contribuent

-762,00
4.320,00
3.558,00
15.558,00
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Resultats programa Padre 2007
001 009 010 014 015 017 021 452 455 465 470 610 618 620 680 681 684 685 688 -

Import íntegre retribucions
Total ingressos computables
Cotitzacions SS
Total despeses deduïbles
Rendiment net
Reducció rendiments del treball
Rendiment net reduït
Saldo net rendiments
Base imposable general
Base imposable de l'estalvi
Reducció per tributació conjunta
Tributació conjunta
Base liquidable general
Base liquidable general a gravar
Mínim personal contribuent
Mínim per descendents
Mínim personal i familiar
Mínim personal i familiar final
Anualitats per aliments (360€/mes)

689 - Aplicació impost a casella 620
691 - Aplicació impost a casella 685
693 - Quotes resultants
TME i TMA calculats sobre casella 620
698 720 730 732 741 742 754 755 760 -

Quotes integres
Quota líquida estatal i autonòmica
Quotes líquides incrementades
Quota líquida incrementada total
Quota resultant de l'autoliquidació
Per rendiments del treball
Total pagaments a compte
Quota diferencial
Resultat de la declaració

Pr oge nitor 15000 ingr e s s os fill am b nova
par e lla + 1 fill ante r ior re be nt pe ns ió de
360€/m e s
15.000,00
15.000,00
952,50
952,50
14.047,50
2.600,00
11.447,50
11.447,50
11.447,50
0,00

11.447,50
11.447,50
5.050,00
3.900,00
8.950,00
8.950,00

1.792,68
1.401,57
391,11
3,41

954,72
746,43
208,29
1,81

391,11
391,11
391,11

208,29
208,29
208,29
599,40
599,40

750,00
750,00
-150,60
-150,60

Ingressos
SS
Retencions IRPF
Resultat declaració

15.000,00

Re s ultat final ingre s s os
Re s ultat final dè bit
Re s ultat final global

15.150,60

952,50
750,00
150,60

1.702,50
13.448,10

Compte de resultats PREVI
Pensió rebuda/pagada
Compte de resultats DEFINITIU
Disposable per al contribuent

-1.551,90
4.320,00
2.768,10
17.918,70
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Resultats programa Padre 2007
001 009 010 014 015 017 021 452 455 465 470 610 618 620 680 681 684 685 688 -

Import íntegre retribucions
Total ingressos computables
Cotitzacions SS
Total despeses deduïbles
Rendiment net
Reducció rendiments del treball
Rendiment net reduït
Saldo net rendiments
Base imposable general
Base imposable de l'estalvi
Reducció per tributació conjunta
Tributació conjunta
Base liquidable general
Base liquidable general a gravar
Mínim personal contribuent
Mínim per descendents
Mínim personal i familiar
Mínim personal i familiar final
Anualitats per aliments (360€/mes)

689 - Aplicació impost a casella 620
691 - Aplicació impost a casella 685
693 - Quotes resultants
TME i TMA calculats sobre casella 620
698 720 730 732 741 742 754 755 760 -

Quotes integres
Quota líquida estatal i autonòmica
Quotes líquides incrementades
Quota líquida incrementada total
Quota resultant de l'autoliquidació
Per rendiments del treball
Total pagaments a compte
Quota diferencial
Resultat de la declaració

Pr oge nitor 18000 ingr e s s os fill am b nova
par e lla + 1 fill ante r ior re be nt pe ns ió de
360€/m e s
18.000,00
18.000,00
1.143,00
1.143,00
16.857,00
2.600,00
14.257,00
14.257,00
14.257,00
0,00
2.150,00
12.107,00
12.107,00
5.050,00
3.900,00
8.950,00
8.950,00

2.232,64
1.401,57
831,07
5,82

1.189,04
746,43
442,61
3,10

831,07
831,07
831,07

442,61
442,61
442,61
1.273,68
1.273,68

1.440,00
1.440,00
-166,32
-166,32

Ingressos
SS
Retencions IRPF
Resultat declaració

18.000,00

Re s ultat final ingr e s s os
Re s ultat final dè bit
Re s ultat final global

18.166,32

1.143,00
1.440,00
166,32

2.583,00
15583,32

Compte de resultats PREVI
Pensió rebuda/pagada
Compte de resultats DEFINITIU
Disposable per al contribuent

-2416,68
4320
1903,32
20.069,64
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Resultats programa Padre 2007
001 009 010 014 015 017 021 452 455 465 470 610 618 620 680 681 684 685 688 -

Proge nitor 20000 ingre s s os fill am b nova
par e lla + 1 fill ante r ior re be nt pe ns ió de
360€/m e s

Import íntegre retribucions
Total ingressos computables
Cotitzacions SS
Total despeses deduïbles
Rendiment net
Reducció rendiments del treball
Rendiment net reduït
Saldo net rendiments
Base imposable general
Base imposable de l'estalvi
Reducció per tributació conjunta
Tributació conjunta
Base liquidable general
Base liquidable general a gravar
Mínim personal contribuent
Mínim per descendents
Mínim personal i familiar
Mínim personal i familiar final
Anualitats per aliments (360€/mes)

20.000,00
20.000,00
1.270,00
18.730,00
18.730,00
2.600,00
16.130,00
16.130,00
16.130,00
0,00
0,00
16.130,00
16.130,00
5.050,00
3.900,00
8.950,00
8.950,00
Estatal

689 - Aplicació impost a casella 620
691 - Aplicació impost a casella 685
693 - Quotes resultants
TME i TMA calculats sobre casella 620

2.525,96
1.401,57
1.124,39
6,97

698 720 730 732 741 742 754 755 760 -

1.124,39
1.124,39
1.124,39

Quotes integres
Quota líquida estatal i autonòmica
Quotes líquides incrementades
Quota líquida incrementada total
Quota resultant de l'autoliquidació
Per rendiments del treball
Total pagaments a compte
Quota diferencial
Resultat de la declaració

Autonomica
1.345,24
746,43
598,81
3,71
598,81
598,81
598,81
1.723,20
1.723,20

2.000,00
2.000,00
-276,80
-276,80

Ingressos
SS
Retencions IRPF
Resultat declaració

20.000,00

Re s ultat final ingre s s os
Re s ultat final dè bit
Re s ultat final global

20.276,80

1.270,00
2.000,00
276,80

3.270,00
17006,80

Compte de resultats PREVI
Pensió rebuda/pagada
Compte de resultats DEFINITIU

-2993,20
4.320,00
1.326,80

Disposable per al contribuent

21.603,60
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Manca de justificació raonable
-

STC 74/1997, Fonament jurídic 4
o “..., en su artículo 39.1 proclama que los poderes públicos han de asegurar la protección
social, económica y jurídica de la familia no constriñe este concepto, en términos
exclusivos y excluyentes, a la fundada en el matrimonio, debiendo subsumirse también
en el mismo a familias de origen no matrimonial (STC 222/1992).”
o “... el hecho de vivir en matrimonio o canvivir more uxorio es libremente adoptada por
los sujetos de una y otra clase de unión, no es vàlida para el caso de los hijos, a quienes
la Constitución obliga a dispensar una protección integral con independencia de su
filiación y respecto de quienes los padres deben prestar asistencia con independencia de
su origen matrimonial o extramatrimonial (art. 39.2 y 3 CE), en otras palabras, de su
nacimiento, y cuyo desvalimiento motiva incluso una intensa protección internacional
(Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, de 20 de noviembre
de 1989, ratificada por Espanya mediante Instrumento de 30 de noviembre de 1990),
pues su filiación y su condición de habidos dentro o fuera del matrimonio es el resultado
de decisiones ajenas a los mismos (STC 184/1990).”

-

STC 74/1997, Fonament jurídic 5
o “..., el principio de igualdad se fija por relación, de tal modo que el acto donde se aplique
una norma contraria al artículo 14 CE no queda, sólo por ello, viciado de
constitucionalidad, salvo que, en sí mismo considerado, resulte discriminatorio o vulnere
otros derechos fundamentales.”

-

STC 74/1997, Vot particular del Magistrat D.Carles Viver i Pi-Sunyer, punt 2
o “... el derecho del hijo nacido fuera del matrimonio a recibir igual trato que los hijos
matrimoniales ex artículo 14 CE.”
o “El legislador goza de plena libertad para proteger o no penalmente las referidas
prestaciones económicas, pero si decide hacerlo respecto de los hijos habidos en el
matrimonio también debe hacerlo respecto de los hijos extramatrimoniales.”
 L’afirmació ha de ser igualment vàlida per a la protecció fiscal, donat que és
precisament la seva existència la que genera el dret de reducció per mínim
familiar.

-

STC 46/2000, Fonament jurídic 6
o “Partiendo del hecho según el cual, desde un punto de vista genérico, el Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas es un tributo personal llamado a gravar la renta de cada
uno de los sujetos pasivos, estando sometido no sólo al principio constitucional de
igualdad (art. 14 C.E.), sino también a los de generalidad, capacidad y progresividad
que, en el ámbito específicamente tributario, concretan y particularizan aquella genérica
interdicción del trato discriminatorio (SSTC 209/1988,de 10 de noviembre, FJ 7, y
134/1996, de 22 de julio, FJ 6 A), no es posible desconocer que es a través de este
Impuesto como se realiza la personalización del reparto de la carga fiscal en el sistema
tributario según los criterios de capacidad económica, igualdad y progresividad, lo que
lo convierte en una figura impositiva primordial para conseguir que nuestro sistema
tributario cumpla los principios de justicia tributaria que impone el art. 31.1 C.E., dada
su estructura y su hecho imponible (STC 182/1997, de 28 de octubre, FJ 9). Es
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innegable que el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, por su carácter general
y personal, y de figura central de la imposición directa, constituye una de las piezas
básicas de nuestro sistema tributario. Se trata, indudablemente, de un tributo en el que el
principio de capacidad económica y su correlato, el de igualdad y progresividad
tributarias, encuentran una más cabal proyección, de manera que es, tal vez, el
instrumento más idóneo para alcanzar los objetivos de redistribución de la renta (art.
131.1 C.E.) y de solidaridad (art. 138.1 C.E.) que la Constitución española propugna y
que dotan de contenido al Estado social y democrático de Derecho (art. 1.1 CE) (SSTC
19/1987, de 17 de febrero, FJ 4, y 182/1997, de 28 de octubre, FJ 9).”
-

STC 47/2001, Fonament jurídic 6
o “…, conforme a constante doctrina de este Tribunal, el principio de igualdad en la ley
reconocido en el art. 14 CE, «impone al legislador el deber de dispensar un mismo
tratamiento a quienes se encuentran en situaciones jurídicas iguales, con prohibición de
toda desigualdad que, desde el punto de vista de la finalidad de la norma cuestionada,
carezca de justificación objetiva y razonable o resulte desproporcionada en relación con
dicha justificación» (SSTC 134/1996, de 22 de julio, FJ 5; en el mismo sentido, entre
otras muchas, SSTC 76/1990, de 26 de abril, FJ 9; 214/1994, de 14 de julio, FJ 8;
117/1998, de 2 de junio, FJ 8; 46/1999, de 22 de marzo, FJ 2).”
o “…, de la dicción del precepto puede deducirse que aquellas otras que mantienen una
mera relación de hecho no podrían constituir a efectos tributarios unidad familiar con su
pareja, sino únicamente con los hijos respecto de los que mantengan la patria
potestad.” , en referència a la tributació conjunta.

-

STC 221/1992, Fonament jurídic 4
o “… es necesario precisar el significado y alcance del principio de capacidad económica
plasmado en el artículo 31.1 del Texto Constitucional. Este Tribunal ha declarado en
ocasiones precedentes que capacidad económica a efectos de contribuir a los gastos
públicos, tanto significa como la incorporación de una exigencia lógica que obliga a
buscar la riqueza allí donde la riqueza se encuentra (SSTC 27/1981, fundamento jurídico
4. y 150/1990);…”

-

Codi de Familia, articles del 76 al 86 i del 132 al 163
o Enlloc s’esmenta, ni tan sols a l’article 139 – Vida separada del pare i de la mare, cap
mena de limitació en les tasques o drets o deures, pel que no té cap raonament plausible
la negació de la reducció per mínim familiar al progenitor no custodi, donat que manté
els mateixos deures i els mateixos drets sobre els fills; és més, en l’apartat 3 del citat
article 139 s’estableix que els deures de guarda han d’ésser exercides per aquell
progenitor amb el qual estiguin.
o La reglamentació que s’estableix des de l’article 76 al 86 correspon a l’ordenació de les
relacions familiars en el supòsit de nul·litat, separació o divorci, sense que això
determini un altre tipus de relació fiscal respecte dels progenitors envers els fills
d’ambdós.
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Conclusions
1. Aplicació de la llei per a l’any fiscal 2007, generadora de tracte diferenciat a situacions
idèntiques (Igualtat d’ingressos i un fill):
a. En tots els casos,
i. Els fills de progenitors en règim matrimonial redueixen un import de quota de
432 € en total (216€ a cadascun dels progenitors en declaració individual)
ii. Els fills de progenitors amb separació, divorci o nul·litat matrimonial, redueixen
un import de quota de 816 €, pel que fa al mínim per descendents, que es
corresponen a:
1. 432 € de reducció de la quota al progenitor custodi
2. 384 € de reducció de la quota al progenitor no custodi
iii. Cal afegir que la base liquidable general es redueix en 2.150 € per al progenitor
custodi per raó de l’aplicació de tributació conjunta, que representa una
minoració de quota de 516 €, pel que el global total per fills puja a un import de
1.332 €.
iv. Discriminació entre fills de progenitors en règim matrimonial i els fills de
progenitors separats, divorciats o amb nul·litat matrimonial, en favor dels darrers,
els quals en ambdós casos, es troben en situació de potestat compartida, i per
tant, donat que són els fills els generadors del dret a la reducció, aquests generen
major reducció global que aquells.
v. Discriminació entre fills de progenitors separats, divorciats o amb nul·litat
matrimonial amb custòdia compartida i aquells que tenen custòdia assignada a un
dels progenitors, en favor d'aquests darrers, donat que els fills en custòdia
compartida són tractats fiscalment igual que els fills que es troben en règim
matrimonial.
vi. Si considerem 100.000 menors de famílies divorciades, separades o amb nul·litat
matrimonial a Catalunya, generadors del dret al mínim per descendents, hi ha
una discriminació valorada en 90 Milions d’euros favorable als fills de
progenitors amb ruptura matrimonial, dels quals, són 31,271 Milions d’euros
corresponents a la hisenda catalana.
b. Dels comptes expressats, simple còpia dels resultats obtinguts amb el programa PADRE
del 2007, facilitat per l’AEAT, en els casos de progenitors no custodis, es desprenen les
següents conclusions:
i. La quantitat disponible per al contribuent resta per sota del llindar de la pobresa
tant per a Catalunya com per l’Estat Espanyol en totes aquelles rendes que no
superin els 15000€ d’ingressos bruts, i escassament per sobre en rendes més
altes. Aquest fet es pot interpretar com violació del principi de no confiscació
donat que s’arriba a privar al contribuent de les seves rendes.
ii. En base a l’article 6 de la llei 35/2006, es fa tributar al progenitor no custodi per
unes quantitats que no són disponibles lliurement si no que ha d’entregar a l’altre
progenitor. Si considerem el principi de capacitat econòmica establert a l’article
31 de la Constitució Espanyola, i el criteri establert pel Tribunal Constitucional
en la seva sentència 46/2000, fonament jurídic 6, en produir major pressió fiscal
sobre aquells que en realitat tenen menys capacitat econòmica, la doctrina que
se’n extreu és que la llei pot adoptar mesures de simplificació per evitar eludir
fiscalment i el frau, però resulta inconstitucional que en supòsits perfectament
previsibles pel legislador i en els que no existeix risc d’elusió, tributi en major
mesura aquell contribuent amb menor capacitat econòmica.
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iii. Es fa evident que fer tributar al contribuent sobre unes quantitat no disponibles
per ell, malgrat tenir una consideració distinta per part del legislador, vulneren
també el principi de capacitat econòmica establert a l’article 31 de la Constitució
Espanyola, en tant en quant s’aplica un gravamen sobre riqueses aparents,
nominals o inexistents, prohibides taxativament pel Tribunal Constitucional
(veure sentència 221/1992, en especial el fonament jurídic 4 i referències).
c. Dels comptes aquí expressats, simple còpia dels resultats obtinguts amb el programa
PADRE del 2007, facilitat per l’AEAT, en els casos de progenitors custodis, es
desprenen les següents conclusions:
i. La quantitat disponible per al contribuent resta superior a les seves percepcions
per ingressos propis, a més de no tributar realment, ja que si es mira la resultat de
la declaració, li és retornat el total de les retencions practicades o quasi, de forma
que es vulnera:
1. Principi d’igualtat del sistema tributari establert a l’article 31.1 de la
Constitució Espanyola, en el sentit de que situacions econòmiques iguals
han de dur aparellada una imposició fiscal igual, veure STC 46/2000 i
47/2001
2. De fet, amb el resultat, es desprèn que no hi ha contribució real al
sosteniment dels poders públics segons la seva capacitat econòmica,
violant l’article 31.1 de la Constitució Espanyola.
ii. Si considerem el principi de capacitat econòmica establert a l’article 31 de la
Constitució Espanyola, del resultat es dedueix que no es produeix cap pressió
fiscal igual quan un altre contribuent té els mateixos ingressos, violant el principi
de capacitat econòmica, així com el principi d’igualtat.
iii. Es evident que en les sentències del poder judicial no estableixen com s’ha de
distribuir la pensió per aliments, de forma que les quantitats rebudes per aquest
concepte queden, de fet, disponibles a la discrecionalitat del perceptor, i com la
llei 35/2006 declara aquestes quantitats exemptes de tributació, es produeix una
conculcació de la intencionalitat del legislador.
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2. Aplicació de la llei per a l’any fiscal 2007, generadora de tracte diferenciat a situacions
idèntiques (Igualtat d’ingressos i dos fills):
a. En tots els casos,
i. Els fills de progenitors en règim matrimonial redueixen un import de quota de
912 € (456€ a cadascun dels progenitors en declaració individual)
ii. Els fills de progenitors amb separació, divorci o nul·litat matrimonial, redueixen
un import de quota de 1296 €, que es corresponen a:
1. 912 € de reducció de la quota al progenitor custodi
2. 384 € de reducció de la quota al progenitor no custodi
iii. Cal afegir que la base liquidable general es redueix en 2.150 € per al progenitor
custodi per raó de l’aplicació de tributació conjunta, que representa una
minoració de quota de 516 €, pel que el global total per fills puja a un import de
1.812 €.
iv. Discriminació entre fills de progenitors en règim matrimonial i els fills de
progenitors separats, divorciats o amb nul·litat matrimonial, en favor dels darrers,
els quals en ambdós casos, es troben en situació de potestat compartida, i per
tant, donat que són els fills els generadors del dret a la reducció, aquests generen
major reducció global que aquells.
v. Discriminació entre fills de progenitors separats, divorciats o amb nul·litat
matrimonial amb custòdia compartida i aquells que tenen custòdia assignada a un
dels progenitors, en favor d'aquests darrers, donat que els fills en custòdia
compartida són tractats fiscalment igual que els fills que es troben en règim
matrimonial.
vi. Si considerem 25.000 menors de famílies divorciades, separades o amb nul·litat
matrimonial a Catalunya, generadors del dret al mínim per descendents amb 2
fills, hi ha una discriminació valorada en 22,5 Milions d’euros favorable als fills
de progenitors amb ruptura matrimonial, dels quals, són 7,819 Milions d’euros
corresponents a la hisenda catalana.
b. Es comprova que la reducció impositiva en els progenitors no custodis és la mateixa tant
per 1 fill com per 2 fills, vulnerant de forma explícita el principi de proporcionalitat.
c. Dels comptes expressats, simple còpia dels resultats obtinguts amb el programa PADRE
del 2007, facilitat per l’AEAT, en els casos de progenitors no custodis, es desprenen les
següents conclusions:
i. La quantitat disponible per al contribuent resta per sota del llindar de la pobresa
tant per a Catalunya com per l’Estat Espanyol en tots els exemples mostrats, i
escassament per sobre en rendes més altes (la comprovació amb 25000€ tot just
ultrapassa en 3.500€ el llindar). Aquest fet es pot interpretar com violació del
principi de no confiscació donat que s’arriba a privar al contribuent de les seves
rendes.
ii. En base a l’article 6 de la llei 35/2006, es fa tributar al progenitor no custodi per
unes quantitats que no són disponibles lliurement si no que ha d’entregar a l’altre
progenitor. Si considerem el principi de capacitat econòmica establert a l’article
31 de la Constitució Espanyola, i el criteri establert pel Tribunal Constitucional
en la seva sentència 46/2000, fonament jurídic 6, en produir major pressió fiscal
sobre aquells que en realitat tenen menys capacitat econòmica, la doctrina que
se’n extreu és que la llei pot adoptar mesures de simplificació per evitar eludir
fiscalment i el frau, però resulta inconstitucional que en supòsits perfectament
previsibles pel legislador i en els que no existeix risc d’elusió, tributi en major
mesura aquell contribuent amb menor capacitat econòmica.
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iii. Es fa evident que fer tributar al contribuent sobre unes quantitat no disponibles
per ell, malgrat tenir una consideració distinta per part del legislador, vulneren
també el principi de capacitat econòmica establert a l’article 31 de la Constitució
Espanyola, en tant en quant s’aplica un gravamen sobre riqueses aparents,
nominals o inexistents, prohibides taxativament pel Tribunal Constitucional
(veure sentència 221/1992, particularment el fonament jurídic 4 i les seves
referències).
d. Dels comptes aquí expressats, simple còpia dels resultats obtinguts amb el programa
PADRE del 2007, facilitat per l’AEAT, en els casos de progenitors custodis, es
desprenen les següents conclusions:
i. La quantitat disponible per al contribuent resta superior a les seves percepcions
per ingressos propis, a més de no tributar realment, ja que si es mira la resultat de
la declaració, li és retornat el total de les retencions practicades o quasi, de forma
que es vulnera:
1. Principi d’igualtat del sistema tributari establert a l’article 31.1 de la
Constitució Espanyola, en el sentit de que situacions econòmiques iguals
han de dur aparellada una imposició fiscal igual, veure STC 46/2000 i
47/2001
2. De fet, amb el resultat, es desprèn que no hi ha contribució al sosteniment
dels poders públics, violant l’article 31.1 de la Constitució Espanyola.
ii. Si considerem el principi de capacitat econòmica establert a l’article 31 de la
Constitució Espanyola, del resultat es dedueix que no es produeix cap pressió
fiscal quan un altre contribuent en té, violant el principi de capacitat econòmica.
iii. Es evident que en les sentències del poder judicial no estableixen com s’ha de
distribuir la pensió per aliments, de forma que les quantitats rebudes per aquest
concepte queden, de fet, disponibles a la discrecionalitat del perceptor, i com la
llei 35/2006 declara aquestes quantitats exemptes de tributació, es produeix una
conculcació de la intencionalitat del legislador.
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3. Aplicació de la llei per a l’any fiscal 2007, generadora de tracte diferenciat a situacions
idèntiques (Igualtat d’ingressos i un fill amb anterior parella i nou fill amb nova parella):
a. En tots els casos,
i. Els 2 fills de progenitors en règim matrimonial, amb un menor de 3 anys,
redueixen un import de quota de 720€ a cadascun dels progenitors en declaració
individual (total de 1440€).
ii. Els fills dels progenitors amb separació, divorci o nul·litat matrimonial amb la
custòdia del fill, el segon fill és considerat com a tal, segon fill, aplicant-se les
reduccions de quota per un import total de 936€, que es corresponen a:
1. 432€ de reducció de la quota pel primer fill de còmput total
2. 504€ de reducció de la quota pel segon fill, menor de 3 anys, compartit
iii. Considerant el segon fill del progenitor custodi com el primer per a la seva
parella, acumula una reducció de 480€, pel que el global dels 2 fills sumen
1.416€.
iv. Per a aquests càlculs no s’ha considerat la declaració com a unitat familiar,
contemplada segons l’article 82, apartat 1 subapartat 2 de la llei 35/2006, tot i
que seria la més beneficiosa, donat que generaria el còmput complert per al
segon fill quan en el repartiment amb l’altre progenitor, un redueix com segon
fill i l’altre com a primer, a més de la reducció per unitat familiar. En cas
d’aplicació, els valors obtinguts serien els del punt 2 d’aquestes conclusions més
la reducció resultant per tractar-se d’un menor de 3 anys.
v. En el cas dels fills dels progenitors amb separació, divorci o nul·litat matrimonial
sense la custòdia del fill, el segon fill NO és considerat com a tal, si no que el
programa PADRE considera que es tracta del seu primer fill, pel que les
reduccions de quota considerats sumen un import de 864€, que es corresponen a:
1. 384€ de reducció de la quota pel fill sense custòdia
2. 480€ de reducció de la quota del segon fill, menor de 3 anys i considerat
el primer per l’AEAT.
vi. Al còmput total del progenitor custodi, li afegim els 384 € de la reducció per la
pensió per aliments, els fill de la família constituïda pel progenitor custodi
acumula 1.800€ de reducció.
vii. Considerant el segon fill del progenitor no custodi com el primer per a la seva
parella, acumula una reducció de 480€, pel que el global dels 2 fills sumen
1.344€.
viii. Discriminació entre fills de progenitors en règim matrimonial i els fills de
progenitors separats, divorciats o amb nul·litat matrimonial, en favor dels darrers,
els quals en ambdós casos, es troben en situació de potestat compartida, i per
tant, donat que són els fills els generadors del dret a la reducció, aquests generen
major reducció global que aquells, per al progenitor custodi, mentre és menor per
al progenitor no custodi.
ix. Discriminació entre fills de progenitors separats, divorciats o amb nul·litat
matrimonial amb custòdia compartida i aquells que tenen custòdia assignada a un
dels progenitors, en favor d'aquests darrers, donat que els fills en custòdia
compartida són tractats fiscalment igual que els fills que es troben en règim
matrimonial.
x. Si considerem 25.000 de famílies en aquestes condicions, hi ha una discriminació
valorada, un cop tingudes en compte la part favorable menys la part
desfavorable, en 6,6 Milions d’euros favorable als fills de progenitors amb
ruptura matrimonial, dels quals, són 2,293 Milions d’euros corresponents a la
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hisenda catalana.
b. Es comprova que la reducció impositiva en els progenitors no custodis és la mateixa tant
per 1 fill com per 2 fills, vulnerant de forma explícita el principi de proporcionalitat.
c. Dels comptes expressats, simple còpia dels resultats obtinguts amb el programa PADRE
del 2007, facilitat per l’AEAT, en els casos de progenitors no custodis, es desprenen les
següents conclusions:
i. Els segon fill del progenitor que no té la custòdia del primer fill és discriminat
respecte del segon fill del progenitor que sí té la custòdia del primer fill, donat
que no es manté la mateixa protecció per raó del seu naixement d’una unió “more
uxorio”.
ii. La quantitat disponible per al contribuent no custodi resta per sota del llindar de
la pobresa tant per a Catalunya com per l’Estat Espanyol en totes aquelles rendes
que no superin els 15000€ d’ingressos bruts, i escassament per sobre en rendes
més altes.
iii. Aquest fet es pot interpretar com violació del principi de no confiscació donat
que s’arriba a privar al contribuent de les seves rendes.
iv. En base a l’article 6 de la llei 35/2006, es fa tributar al progenitor no custodi per
unes quantitats que no són disponibles lliurement si no que ha d’entregar a l’altre
progenitor. Si considerem el principi de capacitat econòmica establert a l’article
31 de la Constitució Espanyola, i el criteri establert pel Tribunal Constitucional
en la seva sentència 46/2000, fonament jurídic 6, en produir major pressió fiscal
sobre aquells que en realitat tenen menys capacitat econòmica, la doctrina que
se’n extreu és que la llei pot adoptar mesures de simplificació per evitar eludir
fiscalment i el frau, però resulta inconstitucional que en supòsits perfectament
previsibles pel legislador i en els que no existeix risc d’elusió, tributi en major
mesura aquell contribuent amb menor capacitat econòmica.
v. Es fa evident que fer tributar al contribuent sobre unes quantitat no disponibles
per ell, malgrat tenir una consideració distinta per part del legislador, vulneren
també el principi de capacitat econòmica establert a l’article 31 de la Constitució
Espanyola, en tant en quant s’aplica un gravamen sobre riqueses aparents,
nominals o inexistents, prohibides taxativament pel Tribunal Constitucional
(veure sentència 221/1992, particularment el fonament jurídic 4 i les seves
referències).
d. Dels comptes aquí expressats, simple còpia dels resultats obtinguts amb el programa
PADRE del 2007, facilitat per l’AEAT, en els casos de progenitors custodis, es
desprenen les següents conclusions:
i. La quantitat disponible per al contribuent resta superior a les seves percepcions
per ingressos propis, a més de no tributar realment, ja que si es mira la resultat de
la declaració, li és retornat el total de les retencions practicades o quasi, de forma
que es vulnera:
1. Principi d’igualtat del sistema tributari establert a l’article 31.1 de la
Constitució Espanyola, en el sentit de que situacions econòmiques iguals
han de dur aparellada una imposició fiscal igual, veure STC 46/2000 i
47/2001
2. De fet, amb el resultat, es desprèn que no hi ha contribució al sosteniment
dels poders públics, violant l’article 31.1 de la Constitució Espanyola.
ii. Si considerem el principi de capacitat econòmica establert a l’article 31 de la
Constitució Espanyola, del resultat es dedueix que no es produeix cap pressió
fiscal quan un altre contribuent en té, violant el principi de capacitat econòmica.
iii. Es evident que en les sentències del poder judicial no estableixen com s’ha de
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distribuir la pensió per aliments, de forma que les quantitats rebudes per aquest
concepte queden, de fet, disponibles a la discrecionalitat del perceptor, i com la
llei 35/2006 declara aquestes quantitats exemptes de tributació, es produeix una
conculcació de la intencionalitat del legislador.
Si aquesta darrera situació, fills amb nova parella i fills amb anterior parella, arriba a la
qualificació del que seria família nombrosa, el tracte discriminatori envers el o els fills més petits
del progenitor no custodi arriba a quantitats desorbitades, per que el fill més petit, aquell que la llei
ha de donar la màxima protecció possible, aquell més indefens, és considerat, com ja hem
comprobat, la cuantificació de ser, fiscalment, no pertanyents a una família nombrosa, consideració
que conculca i violenta totes les lleis i normes de protecció dels menors i de la família, començant
per la norma superior, la Constitució.
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Propostes modificació llei 35/2006
Modificació de l’article 7. Rentas exentas, apartat k.
− Ara diu: “k. Las anualidades por alimentos percibidas de los padres en virtud de
decisión judicial..”
− Hauria de dir: “k. De las anualidades por alimentos percibidas de los padres en virtud
de decisión judicial, restan exentas el mínimo por descendientes contemplado en
el artículo 58.”
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Modificació de l’article 55. Reducciones por pensiones compensatorias
− Ara diu: “Las pensiones compensatorias a favor del cónyuge y las anualidades por
alimentos, con excepción de las fijadas en favor de los hijos del contribuyente,
satisfechas ambas por decisión judicial, podrán ser objeto de reducción en la base
imponible.”
− Hauria de dir: “Las pensiones compensatorias a favor del cónyuge y las anualidades
por alimentos, satisfechas ambas por decisión judicial, podrán ser objeto de
reducción en la base imponible, excepto las anualidades por alimentos en favor
de los hijos del contribuyente, las cuales deben ser minoradas por el mínimo por
descendientes contemplado en el artículo 58 antes de aplicar la reducción.”
1. En el supòsit que el contribuent no compleixi les condicions per aplicar el mínim per
descendents, retirada de la pàtria potestat, no sembla lògic que el contribuent hagi de
tributar per les quantitats assignades com a pensió per aliments dels seus
descendents, donat que aquestes pensions s’acostarien més al concepte de pensió
compensatòria que al de pensió per aliments pel fet de tractar de mantenir el nivell
de vida anterior al trencament, coincident amb la definició de pensió compensatòria..
2. Es habitual en moltes, per no dir totes, les sentències de separació, divorci o nul·litat
matrimonial, l'establiment d’una sèrie de despeses associades a conceptes distints al
de manutenció, donat que en realitat contribueixen al manteniment d’un nivell de
vida similar a l’anterior al trencament familiar.
3. Es pot interpretar que la no reducció de la base imposable està gravant una riquesa
aparent o inexistent des del mateix moment que les rendes abonades per sentència
judicial no estan a disposició del contribuent, si no a disposició d’aquell que les rep.
En no poder reduir la base imposable amb les quantitats abonades per ordre judicial,
s’està obligant al contribuent a tributar per unes quantitats nominals atribuïdes a
rendes del treball que no estan a la seva disposició, obviant la STC 27/1981,
fonament jurídic 4, que estableix que “capacidad económica a efectos de contribuir a
los gastos públicos, tanto significa como la incorporación de una exigencia lógica
que obliga a buscar la riqueza allí donde la riqueza se encuentra”, i la resposta d'on
es troba la riquesa a participar en la contribució a les despeses públiques no és en
mans del contribuent que ha abonat la pensió, si no en qui les ha rebut en virtut
d’una sentència d’un poder públic.
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Modificació de l’article 58.1. Mínimo por descendientes de la llei 35/2006 on, amb el
redactat modificat en la llei 2/2008
− Ara diu: “1. El mínimo por descendientes será, por cada uno de ellos menor de
veinticinco años o con discapacidad cualquiera que sea su edad, siempre que
conviva con el contribuyente y no tenga rentas anuales, excluidas las exentas,
superiores a 8.000 euros, de:”
− Hauria de dir: “1. El mínimo por descendientes será, por cada uno de ellos menor de
veinticinco años o con discapacidad cualquiera que sea su edad, siempre que el
contribuyente mantenga la patria potestad o no esten emancipados, y no tenga
rentas anuales, excluidas las exentas, superiores a 8.000 euros, de:”
1. Actualment la AEAT considera que només existeix convivència quan hi ha
custòdia, de forma que els progenitors no custodis queden exclosos de les
reduccions per mínim familiar i altres desgravacions addicionals associades a
menors.
2. Malgrat haver diferents proporcionalitats, és un fet que els fills conviuen amb
ambdós progenitors per períodes alternatius.
3. En el cas de progenitors separats, divorciats o amb nul·litat matrimonial, els fills
tenen dos famílies, la marental i la parental; famílies que tenen cura, eduquen i
atenen mentre conviuen a cada llar, tal i com obliga l’article 39.3 de la
Constitució, en que el progenitor no custodi està obligat a contribuir
econòmicament però perd el dret a la reducció per mínim per descendents.
4. L’esperit de la reducció per descendents no és altre que la protecció a la família,
tal com estableix l’article 39.1 de la Constitució, protecció que es retira al
progenitor no custodi des del moment del trencament familiar.
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Modificació de l’article 68 Deducciones. Apartat 1 paràgraf 4.
− Ara diu: “En los supuestos de nulidad matrimonial, divorcio o separación judicial, el
contribuyente podrá seguir practicando esta deducción, en los términos que
reglamentariamente se establezcan, por las cantidades satisfechas en el período
impositivo para la adquisición de la que fue durante la vigencia del matrimonio su
vivienda habitual, siempre que continúe teniendo esta condición para los hijos
comunes y el progenitor en cuya compañía queden.”
− Hauria de dir: “En los supuestos de nulidad matrimonial, divorcio o separación
judicial, el contribuyente podrá seguir practicando esta deducción, en los términos
que reglamentariamente se establezcan, por las cantidades satisfechas en el período
impositivo para la adquisición de la que fue durante la vigencia del matrimonio su
vivienda habitual, siempre que continúe teniendo esta condición para los hijos
comunes y el progenitor en cuya compañía queden. También podran aplicar esta
deducción por las cantidades depositadas en entidades de crédito a las que se
refiere el párrafo anterior, con los mismos requisitos, siempre que se destinen a
la adquisición o rehabilitación de la que serà la nueva vivienda habitual del
contribuyente tras la separación, nulidad o divorcio. Podran establecerse
reglamentariamente condicionantes para éstos casos, así como para el momento
en que el contribuyente recupere el dominio sobre la que fué la vivienda
habitual del matrimonio.”
1. S’ha de tenir en compte que es dóna molt habitualment, que el contribuent que ha
de deixar la vivenda habitual del matrimoni segueix pagant els rebuts d'una
hipoteca i ha de procurar-se una llar per ell, i per als fills quan conviuen amb ell.
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Modificació de l’article 82 Tributación conjunta. Apartat 1 subapartat 2.
− Ara diu: “En los casos de separación legal, o cuando no existiera vínculo
matrimonial, la formada por el padre o la madre y todos los hijos que convivan con
uno u otro y que reúnan los requisitos a que se refiere la regla 1 de este artículo.”
− Hauria de dir: “En los casos de separación legal, o cuando no existiera vínculo
matrimonial, la formada por el padre o la madre y todos los hijos que convivan con
uno u otro y que reúnan los requisitos a que se refiere la regla 1 de este artículo. En
el supuesto de nulidad matrimonial, divorcio o separación judicial, si el
contribuyente mantiene la patria potestad, éste podrá constituir unidad familiar
del tipo 2 con los hijos, con reparto de las cantidades a que da derecho. ”
Modificació de l’article 82 Tributación conjunta. Apartat 2.
− Ara diu: “Nadie podrá formar parte de dos unidades familiares al mismo tiempo.”
− Hauria de dir: “Nadie podrá formar parte de dos unidades familiares al mismo
tiempo, excepto los hijos de progenitores con nulidad matrimonial, divorcio o
separados judicialmente, cuando ambos progenitores tengan derecho a
constituir unidad familiar con los mismos, por cumplir los requisitos a que se
refiere la regla 2ª del apartado 1 de éste artículo. ”
1. Actualment, hi ha un buit legal donat que no queda clar quin progenitor pot constituir
unitat familiar amb els seus fills quan hi ha custòdia compartida. La redacció
proposta per a l’article 82 acaba amb aquest buit legal, a més de procurar la igualtat
de drets d’ambdós progenitors respecte de la temàtica de formar unitat familiar amb
llurs fills.
2. El redactat actual de l’apartat 2 considera que només hi ha convivència quan hi ha
custòdia, obviant que els fills de progenitors amb nul·litat matrimonial, divorci o
separació judicial conviuen amb ambdós progenitors en períodes de temps diferents,
tant en el cas de custòdia compartida com custòdia assignada a un dels progenitors.
Aquests períodes de temps poden variar des del mínim del 25% fins el 50%, passant
pel 33% i el 40%, depenent de la sentència judicial.
3. Es un fet que els fills tenen 2 famílies, la marental i la parental, la d’un progenitor i la
de l’altre progenitor, famílies que eduquen, tenen cura i atenen mentre conviuen amb
elles, i per tant, ha de donar dret a l’aplicació de la unitat filial, unitat filial que
estableixen les STC 80/1982, 74/1997, fonament jurídic 4 que explicita “..., pues su
filiación y su condición de habidos dentro o fuera del matrimonio es el resultado de
decisiones ajenas a los mismos (STC 184/1990).” i 84/1998.
4. Actualment, la separació judicial, divorci o nul·litat matrimonial, suposa la pèrdua
del dret per part del progenitor no custodi a desgravar o reduir fiscalment per llurs
fills, malgrat segueix mantenint l’obligació de contribuir econòmicament, de vegades
en exclusiva, per a la seva cura.
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5. L’esperit de la desgravació/reducció per descendents és en base a l’article 39.1 de la
Constitució Espanyola de protecció de la família, i el 39.3 d’obligació per part dels
progenitors, pel que és incongruent que un progenitor que compleix allò indicat en
aquest darrer article esmentat no tingui el dret a l’aplicació de les
deduccions/reduccions en igualtat de condicions que l’altre progenitor. Per tot això,
els 2 progenitors, tant el no custodi com el custodi, hauran de ser considerats unitat
familiar monoparental, si així s’estableix nominativament enlloc de família coparental per la qual els fills mantenen única la seva família, independentment de la
situació jurídica de llurs progenitors.
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Modificació de l’article 84 Normas aplicables en la tributación conjunta. Apartat 2
subapartat 4.
− Ara diu: “En la segunda de las modalidades de unidad familiar del artículo 82 de esta
Ley, la base imponible, con carácter previo a las reducciones previstas en los
artículos 51, 53 y 54 y en la disposición adicional undécima de esta Ley, se reducirá
en 2.150 euros anuales. A tal efecto, la reducción se aplicará, en primer lugar, a la
base imponible general sin que pueda resultar negativa como consecuencia de tal
minoración. El remanente, si lo hubiera, minorará la base imponible del ahorro, que
tampoco podrá resultar negativa. No se aplicará esta reducción cuando el
contribuyente conviva con el padre o la madre de alguno de los hijos que forman
parte de su unidad familiar.”
− Hauria de dir: “En la segunda de las modalidades de unidad familiar del artículo 82
de esta Ley, la base imponible, con carácter previo a las reducciones previstas en los
artículos 51, 53 y 54 y en la disposición adicional undécima de esta Ley, se reducirá
en 2.150 euros anuales. A tal efecto, la reducción se aplicará, en primer lugar, a la
base imponible general sin que pueda resultar negativa como consecuencia de tal
minoración. El remanente, si lo hubiera, minorará la base imponible del ahorro, que
tampoco podrá resultar negativa. No se aplicará esta reducción cuando el
contribuyente conviva con el padre o la madre de alguno de los hijos que forman
parte de su unidad familiar. La reducción a la que se refiere éste apartado podrá
aplicarse, con reparto equitativo, por ambos progenitores cuando ambos
cumplan las condiciones aquí referidas. ”
1. Coherència amb la modificació proposta per a l’article 82.
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Propostes modificació RD. 439/2007
Modificació de l’article 56. Cuentas vivienda. Apartat 1.
− Ara diu: “Se considerará que se han destinado a la adquisición o rehabilitación de la
vivienda habitual del contribuyente las cantidades que se depositen en Entidades de
Crédito, en cuentas separadas de cualquier otro tipo de imposición, siempre que los
saldos de las mismas se destinen exclusivamente a la primera adquisición o
rehabilitación de la vivienda habitual del contribuyente.”
− Hauria de dir: “Se considerará que se han destinado a la adquisición o rehabilitación
de la vivienda habitual del contribuyente las cantidades que se depositen en
Entidades de Crédito, en cuentas separadas de cualquier otro tipo de imposición,
siempre que los saldos de las mismas se destinen exclusivamente a la primera
adquisición o rehabilitación de la vivienda habitual del contribuyente, o bien, en los
supuestos de nulidad matrimonial, divorcio o separación judicial, siempre que
se destinen exclusivamente a la adquisición o rehabilitación de que vaya a ser la
nueva vivienda habitual del contribuyente tras la separación, nulidad o
divorcio, excepto en el caso en que el contribuyente recupere el dominio sobre
la que fué vivienda habitual.”
1. Aquesta modificació permetria que els contribuents que resten sense el domini
del que fou la vivenda habitual per assignació de l'ús al cònjuge o convivent en
parella, disposin d'una capacitat de consecució d'una nova vivenda habitual,
tenint en compte que aquell que ha d’abandonar la vivenda en cas de ruptura és
qui resta en pitjor situació.
2. Cal tenir en compte que qualsevol ruptura de parella provoca un canvi radical en
l’economia dels contribuents.
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Modificació de l’article 81. Límite cuantitativo excluyente de la obligación de retener.
Apartat 1, paràgraf 2on.
− Ara diu: “A efectos de la aplicación de lo previsto en el cuadro anterior, se entiende
por hijos y otros descendientes aquéllos que dan derecho al mínimo por
descendientes previsto en el artículo 58 de la Ley del Impuesto.”
− Hauria de dir: “A efectos de la aplicación de lo previsto en el cuadro anterior, se
entiende por hijos y otros descendientes aquéllos que dan derecho al mínimo por
descendientes previsto en el artículo 58 de la Ley del Impuesto, incluidos los
descendientes en supuestos de nulidad, divorcio o separación judicial sujetos a
la patria potestad del contribuyente o no emancipados.”
1. Coherència amb la modificació proposta per a l’article 58 de la llei del IRPF.
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Modificació de l’article 83. Base para calcular el tipo de retención. Apartat 3,
paràgraf e).
− Ara diu: “Cuando el perceptor de rendimientos del trabajo estuviese obligado a
satisfacer por resolución judicial una pensión compensatoria a su cónyuge, el
importe de ésta podrá disminuir la cuantía resultante de lo dispuesto en los párrafos
anteriores. A tal fin, el contribuyente deberá poner en conocimiento de su pagador,
en la forma prevista en el artículo 88 de este Reglamento, dichas circunstancias,
acompañando testimonio literal total o parcial de la resolución judicial determinante
de la pensión.”
− Hauria de dir: “Cuando el perceptor de rendimientos del trabajo estuviese obligado a
satisfacer por resolución judicial una pensión compensatoria a su cónyuge, el
importe de ésta podrá disminuir la cuantía resultante de lo dispuesto en los párrafos
anteriores. A tal fin, el contribuyente deberá poner en conocimiento de su pagador,
en la forma prevista en el artículo 88 de este Reglamento, dichas circunstancias,
incluyendo en el modelo de comunicación de datos al que se refiere dicho atículo
88, la cuantía de las mismas.”
1. La signatura del Model 145, en la que es declara expressament “que son ciertos
los datos arriba indicados”, hauria de ser suficient per justificar el pagament de la
pensió, com de fet ho és per considerar vàlides la resta de dades que figuren al
imprès esmentat, per a les quals no es demana proba addicional de veracitat.
2. Tant la doctrina del Tribunal Constitucional com la Llei Orgànica 1/1982 s’ocupa
d’assenyalar que tota intromissió en l’àmbit familiar constitueix un atemptat
contra el dret a la intimitat de les persones, pel que l’obligatorietat d’entregar
còpia de resolucions judicials podria ser una vulneració de l’article 18.1 de la
Constitució Espanyola, veure STC 151/1997, fonament jurídic 5, com podria
vulnerar també la Llei Orgànica 1/1982, article 7.
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Modificació de l’article 84. Mínimo personal y familiar para calcular el tipo de
retención retención. Apartat 2.
− Ara diu: “Los descendientes se computarán por mitad, excepto cuando el
contribuyente tenga derecho, de forma exclusiva, a la aplicación de la totalidad del
mínimo familiar por este concepto.”
− Hauria de dir: “Los descendientes se computarán por mitad, excepto cuando el
contribuyente tenga derecho, de forma exclusiva, a la aplicación de la totalidad del
mínimo familiar por este concepto. En los supuestos de divorcio, separación
judicial o nulidad matrimonial, deberan computarse segun el porcentaje sobre
la patria potestad resuelta por decisión judicial.”
1. Com la llei 35/2006 barreja el concepte de convivència assignada per guarda i
custòdia amb el dret en exclusiva de l’aplicació del mínim familiar per
descendents, resta buit de contingut el concepte jurídic de la pàtria potestat.
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Modificació de l’article 85. Cuota de retención. Apartat 2, subapartat 1.
− Ara diu: “Se aplicará la escala prevista en el número 1 del apartado anterior
separadamente al importe de dichas anualidades y al resto de la base para calcular el
tipo de retención.”
− Hauria de dir: “Se aplicará la escala prevista en el número 1 del apartado anterior
separadamente al importe de dichas anualidades minorada por el importe del
mínimo personal y familiar, y al resto de la base para calcular el tipo de
retención..”

Modificació de l’article 85. Cuota de retención. Apartat 2, subapartat 2.
− Ara diu: “La cuantía total resultante se minorará en el importe derivado de aplicar la
escala prevista en el número 1 del apartado anterior al importe del mínimo personal y
familiar para calcular el tipo de retención incrementado en 1.600 euros anuales, sin
que pueda resultar negativa como consecuencia de tal minoración.”
− Hauria de dir: “La cuantía total resultante se minorará en el importe derivado de
aplicar la escala prevista en el número 1 del apartado anterior al importe del mínimo
personal y familiar para calcular el tipo de retención incrementado en 1.600 euros
anuales, sin que pueda resultar negativa como consecuencia de tal minoración.”

Modificació de l’article 85. Cuota de retención. Apartat 2, subapartat 2,
darrer paràgraf.
− Ara diu: “A tal fin, el contribuyente deberá poner en conocimiento de su pagador, en
la forma prevista en el artículo 88 de este Reglamento, dicha circunstancia,
acompañando testimonio literal total o parcial de la resolución judicial determinante
de la anualidad.”
− Hauria de dir: “A tal fin, el contribuyente deberá poner en conocimiento de su
pagador, en la forma prevista en el artículo 88 de este Reglamento, dicha
circunstancia, incluyendo en el modelo de comunicación de datos al que se refiere
dicho artículo 88, la cuantía de las mismas.”
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1. Coherència amb la modificació proposada a l’article 58 de la llei. El
manteniment del text del reglament podria dur associada una discriminació. Per
altra banda, el manteniment que continuï rebaixant la quota de retenció vindria
autoritzada pel fet de tractar-se d’una limitació de la liberalitat en la despesa i en
l’estalvi del contribuent ordenada per un poder públic con és la Justícia.
2. La signatura del Model 145, en la que es declara expressament “que son ciertos
los datos arriba indicados”, hauria de ser suficient per justificar el pagament de la
pensió, com de fet ho és per considerar vàlides la resta de dades que figuren al
imprès esmentat, per a les quals no es demana proba addicional de veracitat.
3. Tant la doctrina del Tribunal Constitucional com la Llei Orgànica 1/1982 s’ocupa
d’assenyalar que tota intromissió en l’àmbit familiar constitueix un atemptat
contra el dret a la intimitat de les persones, pel que l’obligatorietat d’entregar
còpia de resolucions judicials podria ser una vulneració de l’article 18.1 de la
Constitució Espanyola, veure STC 151/1997, fonament jurídic 5, com podria
vulnerar també la Llei Orgànica 1/1982, article 7.
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Modificació de l’article 88. Cumunicación de datos del perceptor de rentas
del trabajo a su pagador. Apartat 6.
− Ara diu: “6. El pagador deberá conservar, a disposición de la Administración
tributaria, los documentos aportados por el contribuyente para justificar la situación
personal y familiar.”
− Hauria de dir: Eliminació del punt 6 de l’article 88.
1. Amb les modificacions proposades als articles 83 i 85, deixa de ser necessària
l’aportació de la documentació esmentada.
2. L’article en qüestió atribueix al pagador funcions de custòdia de documents
personals del contribuent, funcions que són fora de les competències del pagador,
tota vegada que, segons la LOPD, exigiria no només la inscripció del fitxer de
dades enmagatzemades si no també declaració d’ús, sistema de protecció,
mesures d’accés, rectificació i cancel·lació, d’entre altres.
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