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mesures per Fer aFlorar Frau tributari

Hisenda augmenta el control de 
les nòmines que inclouen dietes

AGUSTÍ SALA
BARCELONA

H
isenda ha intensificat els 
controls sobre les nòmi-
nes que inclouen dietes. 
La mesura pretén fer aflo-

rar rendes d’aquest tipus que estan 
exemptes de tributar però que han 
de justificar-se degudament. En cas 
contrari, l’Agència Tributària aixeca 
una liquidació provisional en què su-
ma aquests ingressos al salari, cosa 
que dóna una factura més elevada 
per l’impost de la renda (IRPF).
 «En plena campanya de la renda» 
(va finalitzar el 30 de juny), l’Agència 
Tributària ha remès requeriments a 
assalariats, en uns casos socis de pi-
mes i negocis, i en altres no, en què 
els exigeix que justifiquin aquests 
ingressos que perceben de l’empre-
sa i que inclouen dietes i despeses 
de locomoció», explica Josep Maria 
Noguera, portaveu de l’Associació 
Professional de Tècnics Tributaris 

L’última campanya 
de requeriments afecta 
els exercicis del 2011, 
el 2012 i el 2013

El fisc suma aquestes 
rendes exemptes 
al salari total si no es 
justifiquen degudament

de Catalunya i Balears. Per a aquest 
col·lectiu, resulta un contrast que 
tot plegat es produeixi a la vegada 
que el ministre d’Hisenda, Cristóbal 
Montoro, anuncia a bombo i plate-
rets l’avançament a aquest mateix 
mes de la rebaixa de l’IRPF previst 
per a l’any que ve.
 En els casos en què l’empleat és 
a la vegada soci (un consultor, co-
mercial o un altre professional que 
és a la vegada propietari o accionis-
ta del negoci) la qüestió es complica 
perquè per a l’Agència Tributària les 
quantitats pagades com a dietes no 
estan exemptes i han de sotmetre’s 
a retenció. Si en canvi és només tre-
ballador haurà de demostrar aques-
ta relació laboral per compte aliè i 
documentar els ingressos per dietes 
perquè quedin exemptes de pagar 
impostos.    
 Aquestes actuacions, que afec-
ten els exercicis del 2011, el 2012 i 
el 2013, afecten treballadors de di-

versos rams, entre els quals hi ha per 
exemple els comercials o viatjants, 
que tenen una partida important 
destinada a cobrir despeses d’aquest 
tipus. Les dietes o assignacions per 
a despeses de viatge són quantitats 
que l’empresa paga a l’empleat quan 
aquest ha de desplaçar-se o viatjar fo-
ra del lloc on es troba el seu centre de 
treball.
 Aquesta retribució, que inclou 
des de despeses de transport fins a 
àpats o allotjament en cas d’haver 
de passar una o diverses nits fora, ha 
d’incloure-la el treballador en la seva 
declaració de la renda, encara que la 
llei les eximeix de tributar a l’enten-
dre que es tracta de sumes per com-
pensar despeses en què s’incorre per 
motius laborals. Però tenen límits re-
collits en l’article 9 del reglament de 
l’IRPF. Per exemple, Hisenda limita a 
53,34 euros la suma diària exempta 
per desplaçament dins d’Espanya i a 
91,35 euros a l’estranger, amb algu-
nes limitacions.
 
INSEGURETAT JURÍDICA / En despeses de 
manutenció, el límit és de 26,67 eu-
ros en territori espanyol i de 48,08 
fora. I pel que fa a locomoció, el qui-
lometratge ha de multiplicar-se per 
0,19 euros i justificar-se amb despe-
ses de peatge i de pàrquing. Hisenda 
té tota la informació a través de l’im-
près 190 que presenten les empre-
ses, «però «exigeix al treballador, 
que no sol tenir les dades, que les jus-
tifiqui», diu Noguera. I menys quan 
ja ni tan sols treballa a l’empresa. En 
tot cas, segons Noguera, aquestes ac-
tuacions «generen inseguretat jurí-
dica». H33 Cristóbal Montoro.

L’Agència 
Tributària investiga 
els pagaments 
als eurodiputats

33 L’Agència Tributària investiga 
d’ofici els pagaments que el 
 Parlament Europeu ha fet als 
 eurodiputats espanyols, segons 
van confirmar fonts del Ministe-
ri d’Hisenda a l’agència Efe. 
Aquest organisme va enviar l’any 
passat un requeriment a l’Euro-
cambra en què sol·licitava les 
dades fiscals dels eurodiputats 
espanyols.

33 Es tracta d’una actuació d’ofici 
que sorgeix després que es cone-
gués la participació de l’eurodi-
putat d’IU Willy Meyer en un fons 
de pensions del Parlament Euro-
peu que gestionava una societat 
d’inversió de capital variable (si-
cav). Fonts d’Hisenda no van do-
nar detalls ni dels exercicis que 
comprèn la investigació ni a quins 
eurodiputats afecta aquest con-
trol dels ingressos.
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