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SOBRE LES NÒMINES DE DESEMBRE I RETENCIONS DE L’IRPF
El dia 27 de desembre cobràvem:
la nòmina de desembre
més la recuperació de la part de l'extra de juny que ens van descomptar.
El Ministeri d'Hisenda va fer una nota pública per aquelles dates en la qual reconeix que
hauria d'haver donat instruccions per que no es cobressin les 1/14 part de les retencions
anuals per drets passius i per MUFACE que ens van fer. En 3 mesos es compromet a
tornar-les. Són una mica més de 100 euros (Cal sumar els dos conceptes de la nòmina).
Sobre les retencions de l'IRPF.
Es donen tres modificacions del nivell de retenció al modificar la quantia general que es
rep en concepte retributiu:
Al juny, quan la Generalitat ens pren la part de l'extra, es redueixen en un 2'5% les
retribucions anuals, la qual cosa fa que alguns/es treballadors/es saltin un tram i baixi el %
de retenció de l’IRPF. Com es tracta d'un IRPF sobre les retribucions anuals, la baixada
de nivell d’IRPF pot ser major que la que tindries si des de l’inici d’any l’haguessin aplicat
per compensar que portes 6 meses pagant un IRPF superior.
Al juliol amb les mesures del Govern Rajoy -no pagament de l'extra de desembre- es
produeix una segona mesura que redueix l'IRPF. La Generalitat, en boca de Joana Ortega
anuncia immediatament que la Generalitat retornarà als funcionaris la part de la paga
extra retingut al juny. Es modifica l'IRPF en funció de la decisió del Govern Central, però
no hi ha cap modificació de l'IRPF en funció de la compensació promesa del retorn de
l'extra de juny, possiblement pel poc convenciment de la Generalitat de si al final no ens
ho tornava.
Finalment al desembre la Generalitat retorna la part de l'extra que havia pres al juny.
Aquest augment de la retribució anual comporta per alguns/es treballadors/es saltar nivell
ara cap a munt, i la retenció per IRPF puja, però com que la retenció per IRPF té a veure
en la quantia anual percebuda, ara la pujada de l’IRPF pot ser molt superior perquè ha de
compensar els mesos anteriors.
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