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808 RESOLUCIÓ de 13 de gener de 2003, de la
Direcció General de l’Agència Estatal d’Admi-
nistració Tributària, per la qual s’aprova el
model 146, de so�icitud de determinació de
l’import de les retencions que poden presentar
els contribuents perceptors de prestacions
passives procedents de més d’un pagador, i
es determina el lloc de presentació d’aquesta
so�icitud. («BOE» 12, de 14-1-2003.)

L’article 79.3.a) de la Llei 40/1998, de 9 de desem-
bre, de l’impost sobre la renda de les persones físiques
(«Butlletí Oficial de l’Estat» del 10), en la redacció que
en fa l’article quaranta-unè de la Llei 46/2002, de 18
de desembre, de reforma parcial de l’impost sobre la
renda de les persones físiques, i per la qual es modifiquen
els impostos sobre societats i sobre la renda de no resi-
dents («Butlletí Oficial de l’Estat» del 19), fixa en 8.000
euros anuals el límit excloent de l’obligació de declarar
per als contribuents que percebin rendiments íntegres
del treball procedents de més d’un pagador, sempre que
la suma de les quantitats percebudes del segon i restants
pagadors, per ordre de quantia, superi en el seu conjunt
la quantitat de 1.000 euros anuals. Això no obstant,
aquest límit s’amplia, amb caràcter general, fins a 22.000
euros anuals quan es tracti de contribuents els únics
rendiments del treball dels quals consisteixin en les pres-
tacions passives a què es refereix l’article 16.2.a) de
la Llei de l’impost i la determinació del tipus de retenció
aplicable s’hagi fet d’acord amb el procediment especial
que s’estableixi per reglament.

L’article 77 bis del Reglament de l’impost sobre la
renda de les persones físiques, aprovat en l’article únic
del Reial decret 214/1999, de 5 de febrer («Butlletí Ofi-
cial de l’Estat» del 9), afegit a aquest per l’article tren-
ta-tresè del Reial decret 27/2003, de 10 de gener, pel
qual es modifica el Reglament de l’impost sobre la renda
de les persones físiques («Butlletí Oficial de l’Estat» de
l’11), estableix aquest procediment especial, l’objectiu
fonamental del qual consisteix a aconseguir que l’import
total de les retencions i els ingressos a compte sobre
les pensions i els havers passius procedents de més
d’un pagador suportats pels contribuents que s’hi acullin
coincideixi amb el que haguessin suportat si els ren-
diments esmentats haguessin procedit d’un sol pagador.
Amb això, el límit excloent de l’obligació de declarar
aplicable a aquests rendiments puja de 8.000 a 22.000
euros anuals.

D’acord amb aquest propòsit, la norma reglamentària
articula un procediment especial, que s’inicia a instància
del contribuent mitjançant una so�icitud en la qual s’han
de detallar els imports íntegres de les pensions i altres
prestacions passives derivades dels sistemes de previsió
social que s’han de percebre al llarg de l’any, així com
la identificació dels pagadors respectius. La so�icitud
s’ha d’acompanyar del model de comunicació al pagador
de la situació personal i familiar del perceptor a què
es refereix l’article 82.1 del Reglament de l’impost.

A la vista de les dades que contenen ambdós docu-
ments, l’Administració tributària ha de determinar, tenint
en compte la totalitat de les prestacions passives i d’a-
cord amb el que disposen els articles 77, 78 i 79 del
Reglament de l’impost, l’import anual de les retencions
i els ingressos a compte que ha de practicar cada un
dels pagadors, i ha de lliurar a l’interessat una comu-
nicació destinada a cada un dels pagadors respectius
en la qual ha de figurar aquest import. L’interessat ha
de donar trasllat d’aquestes comunicacions a cada un
dels seus pagadors abans del dia 30 d’abril, i ha d’obtenir
i conservar constància d’aquest trasllat.

Cada pagador, una vegada rebuda la comunicació
corresponent i tenint en compte les prestacions ja satis-

fetes i les retencions ja practicades, ha de determinar
el tipus de retenció aplicable a les prestacions pendents
de satisfer fins al final de l’exercici.

Aquest nou procediment especial es caracteritza, a
més, per tenir una vigència exclusivament anual, per la
qual cosa cada any se n’ha de so�icitar l’aplicació. A més,
el tipus de retenció determinat per cada pagador d’acord
amb aquest procediment no es pot modificar durant la
resta de l’exercici per una so�icitud nova del contribuent,
ni tampoc en el cas que es produeixi alguna de les cir-
cumstàncies determinants de la regularització del tipus
de retenció, llevat que, al llarg del període impositiu, es
produeixi un augment de les prestacions que ha de satisfer
un mateix pagador, de manera que el seu import total
superi els 22.000 euros anuals. En aquest cas, el pagador
ha de determinar el tipus de retenció aplicant el proce-
diment general de l’article 77 del Reglament de l’impost,
i practicar la regularització corresponent.

Per tal d’assegurar l’aplicació adequada del proce-
diment en exercicis successius en els casos en què així
ho so�iciti el contribuent, la norma reglamentària esta-
bleix en el segon paràgraf de l’apartat 3 de l’article 77
bis que cada pagador, a l’inici de l’exercici següent, ha
d’aplicar provisionalment el mateix tipus de retenció que
ha aplicat en finalitzar l’exercici immediatament anterior,
llevat que hi hagi una renúncia expressa del contribuent
davant el pagador respectiu, durant els mesos de novem-
bre i desembre.

Finalment, per completar l’articulació normativa d’a-
quest nou procediment, l’esmentat article, a l’apartat 2,
lletra a), segon paràgraf, habilita el director general de
l’Agència Estatal d’Administració Tributària perquè apro-
vi mitjançant una resolució el model al contingut del
qual s’ha d’ajustar la so�icitud dels interessats i per deter-
minar el lloc de presentació de la so�icitud.

Per tot això, considerant el dret general dels con-
tribuents a ser informats i assistits per l’Administració
tributària en el compliment de les seves obligacions tri-
butàries sobre el contingut i l’abast d’aquestes obliga-
cions, que conté la lletra a) de l’article tercer de la Llei
1/1998, de 26 de febrer, de drets i garanties dels con-
tribuents, i fent ús de l’habilitació que confereix l’article
77 bis.2.a), segon paràgraf, del Reglament de l’impost
sobre la renda de les persones físiques,

Aquesta Direcció General ha resolt:

Primer. Aprovació del model 146 de so�icitud d’a-
plicació del procediment de determinació de l’import de
les retencions.—S’aprova el model 146 «Impost sobre
la renda de les persones físiques. Pensionistes amb dos
pagadors o més. So�icitud de determinació de l’import
de les retencions», que figura a l’annex d’aquesta Reso-
lució i que consta de dos exemplars: un per a l’Admi-
nistració i un altre per a l’interessat.

Segon. Condicions i requisits per a la presentació
de la so�icitud d’aplicació del procediment de determi-
nació de l’import de les retencions.—D’acord amb el que
disposen l’article 16.2.a) de la Llei de l’impost sobre la
renda de les persones físiques i l’article 77 bis del Regla-
ment de l’impost esmentat, poden so�icitar l’aplicació
de la determinació del tipus de retenció els contribuents
en els quals concorrin les circumstàncies següents res-
pecte de l’exercici en què se so�icita:

a) Que els únics rendiments qualificats fiscalment
de rendiments del treball que han de percebre en l’exer-
cici consisteixin en prestacions passives de qualsevol
dels tipus següents:

Pensions o havers passius dels règims públics de la
Seguretat Social i classes passives i altres prestacions
públiques per situacions d’incapacitat, jubilació, acci-
dent, malaltia, viduïtat, orfandat o similars.
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Prestacions de les mutualitats generals obligatòries
de funcionaris, co�egis d’orfes o altres entitats similars.

Prestacions de plans de pensions.
Prestacions de contractes d’assegurança concertats

amb mutualitats de previsió social les aportacions de
les quals hagin pogut ser, almenys en part, despesa
deduïble per determinar el rendiment net d’activitats eco-
nòmiques o objecte de reducció a la base imposable
de l’impost.

Prestacions per jubilació o invalidesa derivats de con-
tractes d’assegurança co�ectiva que instrumentin els
compromisos per pensions assumits per les empreses.
En aquest cas, s’ha de tenir en compte que únicament
estan subjectes a l’impost sobre la renda de les persones
físiques les quantitats percebudes a partir del moment
en què les prestacions superin l’import de les quantitats
que en el seu dia van ser imposades fiscalment al con-
tribuent i les aportacions directament fetes per aquest.

Prestacions de plans de previsió assegurats.

b) Que les pensions o prestacions procedeixin de
dos o més pagadors i l’import percebut del segon i res-
tants pagadors, per ordre de quantia, superi en el seu
conjunt la quantitat de 1.000 euros anuals.

c) Que les prestacions es percebin, en la seva tota-
litat, en forma de renda.

d) Que la suma de l’import íntegre anual correspo-
nent a aquestes pensions o prestacions no superi la quan-
titat de 22.000 euros anuals.

e) Que tots els pagadors estiguin obligats a practicar
retenció a compte.

Tercer. Termini i lloc de presentació de la so�icitud
d’aplicació del procediment de determinació de l’import
de les retencions.—D’acord amb el que estableix l’article
77 bis.2.a) del Reglament de l’impost, la so�icitud de
determinació de l’import de les retencions ajustada al
model 146 l’han de presentar els contribuents als quals
es refereix l’apartat segon d’aquesta Resolució durant
els mesos de gener i febrer de cada any, a la delegació
o l’administració de l’Agència Estatal d’Administració Tri-
butària corresponent al seu domicili fiscal.

Quart. Trasllat a cada un dels pagadors de la comu-
nicació lliurada al contribuent en la qual hi ha consignat
l’import de les retencions que han de practicar cada
un dels pagadors.—D’acord amb el que estableix l’article
77 bis 2 del Reglament de l’impost, l’Agència Estatal
d’Administració Tributària ha de lliurar al contribuent en
el termini màxim de deu dies una comunicació adreçada
a cada un dels pagadors respectius en la qual hi ha

de figurar l’import total anual de les retencions que han
de practicar cada un d’aquests.

El contribuent ha de donar trasllat d’aquestes comu-
nicacions a cada un dels pagadors abans del dia 30
d’abril de cada any, i ha d’obtenir i conservar constància
d’aquest trasllat.

Cinquè. Vigència de la so�icitud d’aplicació del pro-
cediment de determinació de l’import de les reten-
cions.—D’acord amb el que disposa l’article 77 bis, apar-
tats 2 i 3, del Reglament de l’impost, el procediment
de determinació de l’import de les retencions té vigència
exclusivament anual i és irrevocable pel contribuent per
a l’exercici respecte del qual s’hagi so�icitat, una vegada
que hagi traslladat als pagadors respectius la comunicació
rebuda de l’Agència Estatal d’Administració Tributària.

Sisè. Altres actuacions del contribuent en relació
amb l’aplicació del procediment de determinació de l’im-
port de les retencions.—D’acord amb el que estableix
l’article 77 bis 3 del Reglament de l’impost, cada paga-
dor, a l’inici de l’exercici següent, ha d’aplicar provisio-
nalment el mateix tipus de retenció que aplica en fina-
litzar l’exercici immediatament anterior, llevat que hi hagi
una renúncia expressa del contribuent davant del paga-
dor respectiu, durant els mesos de novembre i desembre.

En els casos restants, si el contribuent no trasllada
al pagador la comunicació de l’Agència Estatal d’Admi-
nistració Tributària a què es refereix l’apartat quart d’a-
questa Resolució abans del dia 30 d’abril de l’exercici
següent, no és aplicable en aquest exercici aquest pro-
cediment, motiu pel qual el pagador ha de determinar
el tipus de retenció que sigui aplicable a la prestació
que ell ha satisfet de conformitat amb el procediment
de determinació del tipus de retenció que preveu l’ar-
ticle 77 del Reglament de l’impost, i practicar la regu-
larització corresponent.

Disposició final.

Aquesta Resolució entra en vigor el mateix dia de
la publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat» i és aplicable
en relació amb la so�icitud de determinació de l’import
de les retencions per cada període impositiu que s’iniciï
a partir del dia 1 de gener de 2003.

Madrid, 13 de gener de 2003.—El director general,
Salvador Ruiz Gallud.

I�ms. Srs. Directors de Departament i Delegats Especials
de l’Agència Estatal d’Administració Tributària.
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Impost sobre la renda de les persones físiques
Pensionistes amb dos pagadors o més

Sol·licitud de determinació de l’import de les retencions

NIF Primer cognom

Segon cognom Nom

Via pública Núm. Esc. Pis Porta

Municipi Província Codi postal

Domicili

2. Persones o entitats pagadores i import anual de les pensions i altres prestacions passives per percebre en l’exercici de referència

Exercici ............................................................................. 0 1

Consigneu en aquesta casella l’exercici per al qual se sol·licita la determinació
de l’import anual de les retencions i els ingressos a compte de l’IRPF, als efectes
que preveu l’article 79.3, lletra a), punt 2n, de la Llei 40/1998.

Telèfon 2n ........

Telèfons
de contacte
(prefixos inclosos)

0 2

0 3

A fi d’agilitar la resolució de les incidències que eventualment poden sorgir en
la tramitació d’aquesta sol·licitud, consigneu-hi els números de telèfon en els quals
podeu ser més fàcilment localitzat/ada els dies i les hores laborables.

Model

146

1. Contribuent que presenta la sol·licitud i exercici a què es refereix

Espai reservat per a l’etiqueta identificativa. Si no disposeu d’etiquetes, consigneu les dades que se sol·liciten
en aquest apartat i adjunteu-hi una fotocòpia del document acreditatiu del número d’identificació fiscal (NIF).

Important: Aquesta sol·licitud s’ha de presentar sempre acompanyada de la comunicació de dades al pagador (model 145), degudament emplenada.

Exemplar per a l’Administració

Agència Tributària
Telèfon: 901 33 55 33

www.agenciatributaria.es

Consigneu en aquest apartat la denominació o raó social i el NIF de totes i cada una de les persones o entitats pagadores de les pensions i altres prestacions passives que, tot i
estar subjectes i no exemptes de l’IRPF, el sol·licitant tingui dret a percebre en l’exercici de referència, així com l’import íntegre anual previst de cada una d’aquestes.

0 60 4

0 9

1 2

1 5

1 8

2 1

0 7

1 0

1 3

1 6

1 9

Denominació o raó social de la persona o l’entitat pagadora Import íntegre anual previst

0 8

0 5

1 1

1 4

1 7

2 0

Núm. d’identificació fiscal (NIF)

2 2Total import íntegre anual de les pensions i prestacions relacionades ( 06  09 12 15 18 21 ) ...............................+  + +  + +

3. Representant (si aquest model es presenta per mitjà de representant)

Via pública Núm.

Municipi Província  Codi postal

Cognoms i nom o raó social

Domicili

NIF

4. Data i signatura

Signat: ________________________________________________________________

Lloc i data ______________________________________________________________
Signatura del contribuent o del seu representant:

Qui pot presentar el model 146?

Poden presentar el model 146, sol·licitiant que l’Agència Tributària determini l’import anual de les retencions de  l’IRPF corresponents a les seves pensions i altres prestacions
passives, els contribuents en els quals concorrin totes i cada una de les  circumstàncies següents:
a) Que els únics rendiments qualificats fiscalment de rendiments del treball que hagin a de perebre en l’exercici consisteixin en prestacions passives de qualsevol dels tipus següents:

- Pensions o havers passius dels règims públics de la Seguretat Social i classes passives.
- Prestacions de les mutualitats generals obligatòries de funcionaris, col·legis d’orfes i altres entitats similars.
- Prestacions de plans de pensions.
- Prestacions derivades de contractes d’assegurança concertats amb mutualitats de previsió social les aportacions de les quals hagin pogut ser, almenys en part, despesa deduïble

per a la determinació del rendiment net d’activitats econòmiques o objecte de reducció en la base imposable de l’impost.
- Prestacions per jubilació o invalidesa derivades de contractes d’assegurança col·lectiva que instrumentin els compromisos per pensions assumits per les empreses. En aquest

cas, s’ha de tenir en compte que únicament estan subjectes a l’IRPF les quantitats percebudes a partir del moment en què les prestacions superin l’import de les quantitats que
en el seu dia van ser imputades fiscalment al contribuent i les aportacions directament fetes per aquest.

- Prestacions de plans de previsió assegurats.
b) Que les pensions o prestacions procedeixin de dos o més pagadors i es percebin en la seva totalitat en forma de renda, sempre que, a més, tots els pagadors estiguin obligats a

practicar retencions a compte de l’IRPF (tingueu en compte que, per exemple, les pensions o prestacions procedents de l’estranger no compleixen aquest darrer requisit).
c) Que la suma dels imports íntegres corresponents a la totalitat d’aquestes pensions o prestacions no excedeixi els 22.000 euros anuals, sempre que al seu torn les pensions o

prestacions procedents del segon i restants pagadors, per ordre de quantia, superin en el seu conjunt la quantitat de 1.000 euros anuals.

On i quan es pot presentar el model 146?

Els contribuents que, tot i complir els requisits anteriors, vulguin que l’Agència Tributària determini l’import anual de les retencions de l’IRPF corresponents a les pensions i altres
prestacions passives, han de presentar el model 146 en la seva delegació o administració de l’Agència Tributària, durant els mesos de gener i febrer de cada any.

Per què serveix la determinació de l’import de les retencions per part de l’Agència Tributària?

La determinació per part de l’Agència Tributària de l’import de les retencions permet que els pensionistes amb dos o més pagadors no tinguin obligació de presentar la declaració  de
l’IRPF en els mateixos termes i condicions que els pensionistes les pensions i/o prestacions dels quals provenen d’un únic pagador. Tot això, sempre que es compleixin els requisits i les
condicions addicionals que s’indiquen tot seguit.

Quins requisits i condicions addicionals s’han de complir per no estar obligat a presentar la declaració de l’IRPF?
1r) Abans del dia 30 d’abril de cada any, el pensionista ha de lliurar a totes i cadascuna de les persones o entitats pagadores de les seves pensions i/o prestacions les comunicacions

que, a aquests efectes, li faciliti l’Agència Tributària com a resultat de la tramitació de la seva sol·licitud (model 146), i ha de tenir constància d’aquest lliurament. En cada una
d’aquestes comunicacions hi ha de figurar  l’import total de les retencions que han de ser practicades per la persona o l’entitat pagadora respectiva en el conjunt de l’exercici.

2n) A la vista de la comunicació corresponent de l’Agència Tributària, cada persona o entitat pagadora ha de determinar i aplicar el tipus de retenció que correspongui sobre els imports
de les pensions o prestacions que restin per abonar en l’exercici, de manera que, quan aquest finalitzi, l’import total de les retencions practicades coincideixi amb el que hagi
determinat l’Agència Tributària.

3r) Al llarg de l’exercici no pot augmentar, respecte de les dades incloses al model 146, el nombre de les persones o entitats pagadores de les pensions o prestacions ni l’import
d’aquestes, així com tampoc pot variar la seva modalitat de pagament en forma de renda.

4t) En el curs de l’exercici no s’ha d’haver produït cap de les circumstàncies que preveu l’article 81 del Reglament de l’IRPF determinants d’un augment en el tipus de retenció.
5è) Finalment, per no tenir obligació de presentar la declaració de l’IRPF, el pensionista queda sotmès al compliment de les altres condicions i requisits establerts a aquests efectes amb

caràcter general per a tots els contribuents d’aquest impost. Així, per exemple, té obligació de declarar si, a més de les pensions o prestacions passives que inclou el model 146, obté
en l’exercici rendiments d’activitats econòmiques o guanys de patrimoni no subjectes a retenció o ingrés a compte.

Important: aquesta sol·licitud té vigència exclusivament anual. En conseqüència, si voleu que l’Agència Tributària determini l’import de les retencions corresponents a exercicis successius,
heu de presentar un nou model 146 en els mesos de gener i febrer de cada un d’aquests exercicis.

Telèfon 1r ........

ANNEX
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Impost sobre la renda de les persones físiques
Pensionistes amb dos pagadors o més

Sol·licitud de determinació de l’import de les retencions

NIF Primer cognom

Segon cognom Nom

Via pública Núm. Esc. Pis Porta

Municipi Província Codi postal

Domicili

2. Persones o entitats pagadores i import anual de les pensions i altres prestacions passives per percebre en l’exercici de referència

Exercici ............................................................................. 0 1

Consigneu en aquesta casella l’exercici per al qual se sol·licita la determinació
de l’import anual de les retencions i els ingressos a compte de l’IRPF, als efectes
que preveu l’article 79.3, lletra a), punt 2n, de la Llei 40/1998.

Telèfon 2n ........

Telèfons
de contacte
(prefixos inclosos)

0 2

0 3

A fi d’agilitar la resolució de les incidències que eventualment poden sorgir en
la tramitació d’aquesta sol·licitud, consigneu-hi els números de telèfon en els quals
podeu ser més fàcilment localitzat/ada els dies i les hores laborables.

Model

146

1. Contribuent que presenta la sol·licitud i l`exercici a què es refereix

Espai reservat per a l’etiqueta identificativa. Si no disposeu d’etiquetes, consigneu les dades que se sol·liciten
en aquest apartat i adjunteu-hi una fotocòpia del document acreditatiu del número d’identificació fiscal (NIF).

Important: Aquesta sol·licitud s’ha de presentar sempre acompanyada de la comunicació de dades al pagador (model 145), degudament emplenada.

Exemplar per a l’interessat

Agència Tributària
Telèfon: 901 33 55 33

www.agenciatributaria.es

Consigneu en aquest apartat la denominació o raó social i el NIF de totes i cada una de les persones o entitats pagadores de les pensions i altres prestacions passives que, tot i
estar subjectes i no exemptes de l’IRPF, el sol·licitant tingui dret a percebre en l’exercici de referència, així com l’import íntegre anual previst de cada una d’aquestes.

0 60 4

0 9

1 2

1 5

1 8

2 1

0 7

1 0

1 3

1 6

1 9

Denominació o raó social de la persona o l’entitat pagadora Import íntegre anual previst

0 8

0 5

1 1

1 4

1 7

2 0

Núm. d’identificació fiscal (NIF)

2 2Total import íntegre anual de les pensions i prestacions relacionades ( 06  09 12 15 18 21 ) ...............................+  + +  + +

3. Representant (si aquest model es presenta per mitjà de representant)

Via pública Núm.

Municipi Província  Codi postal

Cognoms i nom o raó social

Domicili

NIF

4. Data i signatura

Signat: ________________________________________________________________

Lloc i data ______________________________________________________________
Signatura del contribuent o del seu representant:

Qui pot presentar el model 146?

Poden presentar el model 146 sol·licitiant que l’Agència Tributària determini l’import anual de les retencions de  l’IRPF corresponents a les seves pensions i altres prestacions
passives, els contribuents en els quals concorrin totes i cada una de les  circumstàncies següents:
a) Que els únics rendiments qualificats fiscalment de rendiments del treball que hagin de perebre en l’exercici consisteixin en prestacions passives de qualsevol dels tipus següents:

- Pensions o havers passius dels règims públics de la Seguretat Social i classes passives.
- Prestacions de les mutualitats generals obligatòries de funcionaris, col·legis d’orfes i altres entitats similars.
- Prestacions de plans de pensions.
- Prestacions derivades de contractes d’assegurança concertats amb mutualitats de previsió social les aportacions de les quals hagin pogut ser, almenys en part, despesa deduïble

per a la determinació del rendiment net d’activitats econòmiques o objecte de reducció en la base imposable de l’impost.
- Prestacions per jubilació o invalidesa derivades de contractes d’assegurança col·lectiva que instrumentin els compromisos per pensions assumits per les empreses. En aquest

cas, s’ha de tenir en compte que únicament estan subjectes a l’IRPF les quantitats percebudes a partir del moment en què les prestacions superin l’import de les quantitats que
en el seu dia van ser imputades fiscalment al contribuent i les aportacions directament fetes per aquest.

- Prestacions de plans de previsió assegurats.
b) Que les pensions o prestacions procedeixin de dos o més pagadors i es percebin en la seva totalitat en forma de renda, sempre que, a més, tots els pagadors estiguin obligats a

practicar retencions a compte de l’IRPF (tingueu en compte que, per exemple, les pensions o prestacions procedents de l’estranger no compleixen aquest darrer requisit).
c) Que la suma dels imports íntegres corresponents a la totalitat d’aquestes pensions o prestacions no excedeixi els 22.000 euros anuals, sempre que al seu torn les pensions o

prestacions procedents del segon i restants pagadors, per ordre de quantia, superin en el seu conjunt la quantitat de 1.000 euros anuals.

On i quan es pot presentar el model 146?

Els contribuents que, tot i complir els requisits anteriors, vulguin que l’Agència Tributària determini l’import anual de les retencions de l’IRPF corresponents a les pensions i altres
prestacions passives, han de presentar el model 146 en la seva delegació o administració de l’Agència Tributària, durant els mesos de gener i febrer de cada any.

Per què serveix la determinació de l’import de les retencions per part de l’Agència Tributària?

La determinació per part de l’Agència Tributària de l’import de les retencions permet que els pensionistes amb dos o més pagadors no tinguin obligació de presentar la declaració  de
l’IRPF en els mateixos termes i condicions que els pensionistes les pensions i/o prestacions dels quals provenen d’un únic pagador. Tot això, sempre que es compleixin els requisits i les
condicions addicionals que s’indiquen tot seguit.

Quins requisits i condicions addicionals s’han de complir per no estar obligat a presentar la declaració de l’IRPF?
1r) Abans del dia 30 d’abril de cada any, el pensionista ha de lliurar a totes i cadascuna de les persones o entitats pagadores de les seves pensions i/o prestacions les comunicacions

que, a aquests efectes, li faciliti l’Agència Tributària com a resultat de la tramitació de la seva sol·licitud (model 146), i ha de tenir constància d’aquest lliurament. En cada una
d’aquestes comunicacions hi ha de figurar  l’import total de les retencions que han de ser practicades per la persona o l’entitat pagadora respectiva en el conjunt de l’exercici.

2n) A la vista de la comunicació corresponent de l’Agència Tributària, cada persona o entitat pagadora ha de determinar i aplicar el tipus de retenció que correspongui sobre els imports
de les pensions o prestacions que restin per abonar en l’exercici, de manera que, quan aquest finalitzi, l’import total de les retencions practicades coincideixi amb el que hagi
determinat l’Agència Tributària.

3r) Al llarg de l’exercici no pot augmentar, respecte de les dades incloses al model 146, el nombre de les persones o entitats pagadores de les pensions o prestacions ni l’import
d’aquestes, així com tampoc pot variar la seva modalitat de pagament en forma de renda.

4t) En el curs de l’exercici no s’ha d’haver produït cap de les circumstàncies que preveu l’article 81 del Reglament de l’IRPF determinants d’un augment en el tipus de retenció.
5è) Finalment, per no tenir obligació de presentar la declaració de l’IRPF, el pensionista queda sotmès al compliment de les altres condicions i requisits establerts a aquests efectes amb

caràcter general per a tots els contribuents d’aquest impost. Així, per exemple, té obligació de declarar si, a més de les pensions o prestacions passives que inclou el model 146, obté
en l’exercici rendiments d’activitats econòmiques o guanys de patrimoni no subjectes a retenció o ingrés a compte.

Important: aquesta sol·licitud té vigència exclusivament anual. En conseqüència, si voleu que l’Agència Tributària determini l’import de les retencions corresponents a exercicis successius,
heu de presentar un nou model 146 en els mesos de gener i febrer de cada un d’aquests exercicis.

Telèfon 1r ........


