
Esquema general de liquidació de l’IRPF 
 

WEB: Recursos de Fiscalitat 
http://www.xtec.es/~mjimenez/recursosfiscalitat/ 

Rendiments 
+ ingressos (salaris, pensions) 

- reduccions (40% a 75%) + Rendiments de treball 
- despeses (Seguretat social, sindicats) 

= Rendiment net 

+ ingressos íntegres (interessos, dividends...) 
- despeses administració i depòsits de valors 

= Rendiment net + Rendiments de capital 
mobiliari - reduccions (40 a 75%) = Rendiment net reduït 

+ arrendaments 
- despeses (interessos, amortitzacions, 

reparacions) 

= Rendiment net 
+ Rendiments de capital 

immobiliari - reduccions (40 a 50%) = Rendiment net reduït 

+ ingressos íntegres - despeses = Rendiment net + Rendiments d’activitats 
econòmiques - reduccions llarg termini = Rendiment net reduït 

Imputació de rendes 
+ 2% valor cadastral  altres immobles 
+ regiments especials de tributacions 

Guanys i Pèrdues patrimonials fins a un any Guanys i Pèrdues patrimonials més d’un any  
+ preu de venda( -despeses venda) 
-  preu compra ( + despeses compra) 
 

+ preu de venda( -despeses venda) 
-  preu compra ( + despeses compra) (en cas d’immobles s’ha de tenir en compte 
l’inflació) 

  

=Part general de la renda = Part especial de la renda 

 
 

Mínim personal i familiar per descendents - Mínim familiar  i personal (romanent no aplicat) 

= Part general de la base imposable =Part especial de la base imposable 
Reduccions: 
Per circumstàncies laborals 
Per circumstàncies personals i familiars: 
Plans de pensions i mutualitats 
Pensions compensatories i anualitats per alimentes 

Remanent (Límit: Base Imposable) 

  

Base liquidable general Base liquidable especial (15%) 
 
 

Escala general                       Escala autonòmica 

 
 
             Tipus general            Tipus autonòmic 

 
 

   Quota estatal                     Quota autonòmica 

 
 

       Quota estatal               Quota autonòmica 

 
 
                                                

- Deduccions generals 

       
 

 
- Deduccions generals 

 
 
 
 
 

 
 
- Deduccions autonòmiques 

 
        
                      

 
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

- Deducció maternitat 
 

 

Resultat positiu: a ingressar Resultat negatiu: A retornar 

 

Quota íntegra estatal Quota íntegra autonòmica 

Quota líquida 
estatal 

Quota líquida autonòmica 

• Protecció patrimoni històric. 

• Donatius 

• Inversió empresarial 

• Rendes obtingues Ceuta i Melilla 

• Compte estalvi-empresa 

• Deducció per adquisició vivenda habitual 

Quota Líquida Total 

Quota Diferencial 

-Deducció doble imposició 
-Compensació per arrendament i adquisició vivenda 
-Retencions i pagament a compte 


