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809 RESOLUCIÓ de 13 de gener de 2003, del
Departament de Gestió Tributària de l’Agència
Estatal d’Administració Tributària, per la qual
s’aprova el model 145, de comunicació de
la situació personal i familiar del perceptor
de rendes del treball, o de la seva variació,
al pagador i es determina la forma en què
s’ha d’efectuar la comunicació esmentada.
(«BOE» 12, de 14-1-2003.)

L’article 83.1 de la Llei 40/1998, de 9 de desembre,
de l’impost sobre la renda de les persones físiques i
altres normes tributàries («Butlletí Oficial de l’Estat»
del 10), en la redacció que en fa l’article quaranta-cinquè
de la Llei 46/2002, de 18 de desembre, de reforma
parcial de l’impost sobre la renda de les persones físi-
ques, i per la qual es modifiquen les lleis dels impostos
sobre societats i sobre la renda de no residents («Butlletí
Oficial de l’Estat» del 19), estableix que les retencions
i els ingressos a compte sobre els rendiments del treball
derivats de relacions laborals o estatutàries i de pensions
i havers passius, s’han de fixar per reglament prenent
com a referència l’import que resultaria d’aplicar les tari-
fes a la base de la retenció o ingrés a compte. Per deter-
minar el percentatge de retenció o ingrés a compte es
poden tenir en consideració les circumstàncies personals
i familiars i, si s’escau, les rendes del cònjuge i les reduc-
cions i deduccions, així com les retribucions variables
previsibles, en els termes que s’estableixin per reglament.
A aquests efectes, es consideren retribucions variables
previsibles, com a mínim, les obtingudes l’any anterior,
llevat que concorrin circumstàncies que permetin acre-
ditar de manera objectiva un import inferior. El percen-
tatge de retenció o ingrés a compte s’ha d’expressar
en números sencers, amb arrodoniment al més pròxim.

El desplegament reglamentari del precepte legal
comentat el contenen els articles 75 a 82 del Regla-
ment de l’impost, aprovat a l’article únic del Reial decret
214/1999, de 5 de febrer («Butlletí Oficial de l’Estat»
del 9), alguns dels preceptes del qual han estat recent-
ment modificats per tal d’incorporar al text reglamen-
tari les novetats introduïdes en aquest àmbit per la
Llei 46/2002.

Efectivament, dins del marc de la nova reforma de
l’impost sobre la renda de les persones físiques, la Llei
esmentada ha procedit, d’una banda, a elevar les quan-
ties del mínim personal i mínim per descendents, i ha
afegit, a aquest efecte, els articles 40 bis i 40 ter a
la Llei de l’impost, i, d’altra banda, a establir noves reduc-
cions que s’han de tenir en compte per determinar el
percentatge de retenció o ingrés a compte aplicable
sobre els rendiments del treball.

Concretament, els nous supòsits de reducció par-
teixen de la consideració de la situació laboral i de la
personal i familiar del contribuent. La situació laboral
del contribuent pot originar, a més de la reducció per
rendiments del treball a què es refereix l’article 46 bis,
dues noves reduccions: una reducció per prolongació
de l’activitat laboral de treballadors majors de seixan-
ta-cinc anys, que s’incorpora en el nou article 46 ter,
i una altra reducció per mobilitat geogràfica de treba-
lladors aturats que acceptin un lloc de treball que exigeixi
el trasllat de la seva residència habitual a un nou muni-
cipi, que estableix el nou article 46 quater. D’altra banda,
la situació personal o familiar del contribuent pot deter-
minar l’aplicació de les següents noves reduccions: per
tenir cura de fills de menys de tres anys, inclosos els
adoptats i acollits, que generin dret a l’aplicació del
mínim per descendents, que recull l’article 47; per edat
del contribuent o dels seus ascendents que estableix
l’article 47 bis; per assistència del contribuent i els ascen-

dents que s’incorpora a l’article 47 ter, i per discapacitat,
article 47 quinquies. Dins d’aquesta última, es preveuen
reduccions addicionals per la discapacitat del contri-
buent o dels seus ascendents o descendents, per la dis-
capacitat de treballadors actius, així com per les des-
peses d’assistència dels discapacitats que acreditin
necessitar ajuda de terceres persones o mobilitat reduïda
o un grau de minusvalidesa igual o superior al 65
per 100.

El 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),
per tal d’incorporar aquestes novetats al procediment
de determinació de l’import de les retencions i ingressos
a compte sobre els rendiments del treball, ha fet una
nova redacció de determinats articles del Reglament
esmentat entre els quals s’han d’esmentar els següents:
article 76, en el qual s’eleven els límits excloents de
l’obligació de retenir en funció del nombre de fills i altres
descendents i de la situació del contribuent; article 78.3,
lletres d) i e), en les quals s’incorporen els nous conceptes
de reducció que han de minorar la quantia total de les
retribucions del treball, dineràries o en espècie, per deter-
minar la base per calcular el tipus de retenció; article 79,
en el qual s’aprova la nova escala aplicable per deter-
minar la quota de retenció i article 81.2, en el qual s’in-
clouen com a nous supòsits de regularització del tipus
de retenció la prolongació de l’activitat laboral per tre-
balladors de més de seixanta-cinc anys i la mobilitat geo-
gràfica en els casos en què el canvi de domicili del tre-
ballador es produeixi després de l’inici de la relació
laboral.

S’ha de procedir, doncs, en l’ús de l’habilitació que
confereix el paràgraf segon de l’apartat 1 de l’article 82
del Reglament de l’impost, a aprovar el nou model de
comunicació de dades que substitueixi l’aprovat per la
Resolució d’aquest Departament de 15 de desembre
de 2000 («Butlletí Oficial de l’Estat» del 16) en el qual
figurin les modificacions normatives abans esmentades
i al contingut del qual s’han d’ajustar les comunicacions
al pagador de la situació personal i familiar del contri-
buent que influeixi en l’import exceptuat de retenir, en
la determinació del tipus de retenció o en les regula-
ritzacions d’aquest. Així, en el model aprovat en aquesta
Resolució s’incorporen com a novetats la comunicació
del dret a la reducció per mobilitat geogràfica del per-
ceptor i per prolongació de l’activitat laboral, l’expressió
de l’any d’adopció o acolliment dels fills adoptats o aco-
llits per a l’aplicació de la reducció per cura de fills i
la indicació dels ascendents o descendents que acreditin
necessitar ajuda de terceres persones o mobilitat reduïda
per a l’aplicació de la corresponent reducció per des-
peses d’assistència.

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 el parà-
graf segon de l’apartat 1 de l’article 82 del Reglament
de l’impost, que disposa que el contingut de les comu-
nicacions s’ha d’ajustar al model que s’aprovi per reso-
lució del Departament de Gestió Tributària de l’Agència
Estatal d’Administració Tributària,

Aquest Departament de Gestió Tributària ha resolt:

Primer. Aprovació del model 145 de comunicació
de dades al pagador.—S’aprova el model 145 de comu-
nicació de dades al pagador, que consta a l’annex d’a-
questa Resolució, que consta de dos exemplars, un exem-
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plar per a l’empresa o entitat pagadora i un altre per
al perceptor.

L’exemplar per al perceptor es pot substituir per una
còpia o un rebut de l’exemplar lliurat al pagador en el
qual aquest consigni les dades relatives a la seva iden-
titat, el lloc i la data de presentació, la signatura i el
segell de l’empresa o entitat.

També són vàlids els formularis que, ajustats al con-
tingut del model que aprova aquesta Resolució, respon-
guin a un format diferent.

Segon. Forma i termini de comunicació de dades
al pagador.—El model aprovat en aquesta Resolució o,
si s’escau, els formularis que s’ajustin al seu contingut,
els han d’utilitzar els perceptors de rendes de treball
per comunicar al pagador les dades corresponents a
la seva situació personal i familiar que influeixin en l’im-
port exceptuat de retenir, en la determinació del tipus
de retenció o en les regularitzacions d’aquest.

La comunicació s’ha d’efectuar, d’acord amb el que
disposa l’article 82.3 del Reglament de l’impost, abans
del dia primer de cada any natural o a l’inici de la relació
per la qual es percebin els havers, i s’ha de considerar
la situació personal i familiar que previsiblement hi hagi
d’haver en aquestes dues últimes dates, sense perjudici
que, si no subsisteix aquella situació en les dates asse-
nyalades, es comuniqui la seva variació al pagador.

No cal reiterar en cada exercici la comunicació de
dades al pagador, mentre no concorrin circumstàncies
que requereixin la presentació d’una nova comunicació.

Tercer. Utilització d’etiquetes identificatives al
model 145 de comunicació de dades al pagador.—La
utilització de les etiquetes identificatives subministrades
per l’Agència Estatal d’Administració Tributària al
model 145 de comunicació de dades al pagador és
voluntària.

No obstant això, els contribuents que per primera
vegada iniciïn una relació laboral o estatutària han d’ad-
herir l’etiqueta identificativa al model 145 de comuni-
cació de dades al pagador. En cas que no disposin de
les etiquetes, s’han de posar en contacte amb la seva
delegació o administració de l’Agència Estatal d’Admi-
nistració Tributària perquè els les proporcionin.

Quart. Dades referides a fills i altres descen-
dents.—La comunicació de les dades relatives als fills
i altres descendents es refereix, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 40 ter, 47, 47 quater i 47 quinquies
de la Llei de l’impost, a cada un dels que siguin solters,
de menys de vint-i-cinc anys, o discapacitats tinguin l’edat
que tinguin, que convisquin amb el contribuent i no tin-
guin rendes anuals, excloses les exemptes, superiors a
8.000 euros. Entre altres casos, es considera que con-
viuen amb el contribuent els descendents que, depenent
d’aquest, estiguin internats en centres especialitzats.

A aquests efectes, s’assimilen als descendents les
persones vinculades al contribuent per raó de tutela i
acolliment, en els termes que preveu la legislació civil
aplicable. En els casos d’adopció i acolliment, tant prea-
doptiu com permanent, la reducció per cura de fills es
pot practicar, amb independència de l’edat del menor,
en el període impositiu en què s’inscrigui en el Registre
Civil i en els dos següents. Quan la inscripció no sigui
necessària, la reducció es pot practicar en el període
impositiu en què es produeixi la resolució judicial o admi-
nistrativa corresponent i en els dos següents.

Quan els contribuents tinguin un grau de parentiu
diferent amb el descendent, la inclusió del descendent
en la comunicació correspon als de grau més proper,
llevat que aquests no tinguin rendes superiors a 8.000
euros anuals, excloses les exemptes, cas en què corres-
pon als del següent grau.

D’acord amb el que disposa la lletra c) de l’apartat 3
de l’article 78 del Reglament de l’impost, els descendents

es computen per meitat, excepte quan el contribuent
tingui dret, de manera exclusiva, a l’aplicació de la tota-
litat del mínim familiar per aquest concepte i de la reduc-
ció per cura de fills.

Cinquè. Dades relatives a ascendents.—La comuni-
cació de les dades relatives als ascendents es refereix,
d’acord amb el que disposen els articles 47 bis, 47 ter,
47 quater i 47 quinquies de la Llei de l’impost, als de
més de seixanta-cinc anys, o discapacitats tinguin l’edat
que tinguin, que convisquin amb el contribuent i no tin-
guin rendes anuals, excloses les exemptes, superiors a
8.000 euros anuals. Es considera que conviuen amb el
contribuent els ascendents discapacitats que en depe-
nen i que estiguin internats en centres especialitzats.

Quan els contribuents tinguin un grau de parentiu
diferent de l’ascendent, la inclusió de l’ascendent en la
comunicació correspon als de grau més proper, llevat
que aquests no tinguin rendes superiors a 8.000 euros
anuals, excloses les exemptes, cas en què correspon
als del grau següent.

Quan dos contribuents o més tinguin dret a aplicar
les reduccions aplicables per ascendents, l’import s’ha
de prorratejar per parts iguals, d’acord amb el que disposa
la norma 1a de l’article 47 quater de la Llei de l’impost.
A aquest efecte, en la comunicació s’ha d’indicar, si s’es-
cau, el nombre total de descendents del mateix grau dels
quals depèn l’ascendent i amb els quals ha conviscut
durant, almenys, la meitat del període impositiu.

Sisè. Dades referents al grau de discapacitat del per-
ceptor, dels descendents i dels ascendents.—D’acord
amb el que disposa l’article 67 del Reglament de l’impost,
tenen la consideració de discapacitats a efectes de l’im-
post sobre la renda de les persones físiques els con-
tribuents amb un grau de minusvalidesa igual o superior
al 33 per 100.

El grau de minusvalidesa s’ha de poder acreditar, si
s’escau, davant l’Administració tributària, mitjançant un
certificat o una resolució expedit per l’Institut de Migra-
cions i Serveis Socials o per l’òrgan competent de les
comunitats autònomes. No obstant això, es consideren
afectes d’una minusvalidesa igual o superior al 33
per 100 els pensionistes de la Seguretat Social que tin-
guin reconeguda una pensió d’incapacitat permanent al
grau d’incapacitat permanent total, absoluta o gran inva-
lidesa, i els pensionistes de classes passives que tinguin
reconeguda una pensió de jubilació o retir per incapacitat
permanent per al servei o inutilitat. També es considera
acreditat un grau de minusvalidesa igual o superior al 65
per 100 quan es tracti de minusvàlids la incapacitat dels
quals sigui declarada judicialment encara que no asso-
leixi el grau esmentat.

Als efectes de la discapacitat de treballadors actius
que preveu l’article 47 quinquies.3 de la Llei de l’impost,
els contribuents discapacitats han d’acreditar la neces-
sitat d’ajuda de terceres persones per desplaçar-se al
seu lloc de treball o per exercir-lo, o la mobilitat reduïda
per utilitzar mitjans de transports co�ectius, mitjançant
un certificat o una resolució de l’Institut de Migracions
i Serveis Socials o l’òrgan competent de les comunitats
autònomes en matèria de valoració de minusvalideses,
basant-se en el dictamen emès pels equips de valoració
i orientació que en depenen.

Setè. Variació de les circumstàncies personals i
familiars.—El model que aprova aquesta Resolució també
l’han d’utilitzar els perceptors de rendes del treball per
comunicar al pagador les variacions en la seva situació
personal i familiar en els casos següents a què es refereix
l’article 81.2 del Reglament de l’impost:

a) Si en el curs de l’any natural es produeix un aug-
ment en el nombre de descendents, o una variació en
les seves circumstàncies, sobrevé la condició de disca-
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pacitat o augmenta el grau de minusvalidesa en el per-
ceptor de rendes del treball o en els seus descendents,
sempre que aquestes circumstàncies determinin una dis-
minució de la base per calcular el tipus de retenció.

b) Quan per resolució judicial el perceptor de ren-
diments del treball estigui obligat a satisfer una pensió
compensatòria al seu cònjuge, o anualitats per aliments
a favor dels fills, sempre que l’import d’aquestes últimes
sigui inferior a la base per calcular el tipus de retenció.

c) Si en el curs de l’any natural, el cònjuge del con-
tribuent obté rendes superiors a 1.500 euros anuals,
excloses les exemptes.

d) Si el contribuent trasllada la seva residència habi-
tual a un nou municipi i resulta aplicable la reducció
per mobilitat geogràfica a què es refereixen els arti-
cles 46 quater de la Llei de l’impost i 48 del Reglament
de l’impost, després de l’inici de la relació laboral.

e) Si el contribuent, una vegada complerts els
seixanta-cinc anys, continua o prolonga la seva activitat
laboral.

f) Quan el contribuent adquireixi la seva condició
per canvi de residència.

g) Si en el curs de l’any natural es produeix una
variació en el nombre o les circumstàncies dels ascen-
dents, sempre que es produeixi una variació en la base
per calcular el tipus de retenció.

Quan en el curs de l’any natural el contribuent canviï
la seva residència habitual de Ceuta o Melilla, Navarra
o els territoris històrics del País Basc, a la resta del territori
espanyol o de la resta del territori espanyol a les ciutats
de Ceuta o Melilla, aquestes circumstàncies s’han de
comunicar al pagador mitjançant un escrit no ajustat
al model que aprova aquesta Resolució.

D’acord amb el que disposa l’apartat 4 de l’article 81
del Reglament de l’impost, els nous tipus de retenció
s’apliquen a partir del moment en què el perceptor dels
rendiments del treball comuniqui al pagador les varia-
cions esmentades, sempre que aquestes comunicacions
es produeixin, com a mínim, amb cinc dies d’antelació
a la confecció de les nòmines corresponents, sense per-
judici de les responsabilitats en què el perceptor pugui
incórrer, quan la falta de comunicació d’aquestes cir-
cumstàncies determini l’aplicació d’un tipus inferior al
que correspongui, en els termes que preveu l’article 89
de la Llei de l’impost.

La regularització es pot fer, a opció del pagador, a
partir del dia 1 dels mesos d’abril, juliol i octubre, res-
pecte de les variacions que, respectivament, s’hagin pro-
duït en els trimestres immediatament anteriors a aques-
tes dates.

Vuitè. Conseqüències de la falta de comunicació de
dades al pagador.—D’acord amb el que disposa l’apar-
tat 2 de l’article 82 del Reglament de l’impost, la falta
de comunicació al pagador de les circumstàncies per-
sonals i familiars, o de la seva variació, determina que
aquest apliqui el tipus de retenció corresponent sense
tenir en compte aquestes circumstàncies, sense perjudici
de les responsabilitats en què el perceptor pugui incórrer
quan la falta de comunicació d’aquestes circumstàncies
determini l’aplicació d’un tipus inferior al que correspon-
gui, en els termes que preveu l’article 89 de la Llei de
l’impost.

Novè. Documentació que s’ha d’adjuntar a la comu-
nicació.—D’acord amb el que disposen la lletra g) de
l’apartat 3 de l’article 78 i l’apartat 2 de l’article 79
del Reglament de l’impost, els perceptors de rendiments
del treball que estiguin obligats a satisfer per resolució
judicial una pensió compensatòria al cònjuge o anualitats
per aliments a favor dels fills i que hagin fet constar
aquestes circumstàncies en la comunicació, hi han d’ad-

juntar el testimoniatge literal total o parcial de la resolució
judicial que determina la pensió o l’anualitat que el con-
tribuent està obligat a satisfer.

El pagador ha de conservar a disposició de l’Admi-
nistració tributària els documents aportats pel contri-
buent i està obligat a conservar la comunicació degu-
dament signada.

Desè. Infraccions i sancions.—De conformitat amb
el que disposa l’apartat 3 de l’article 89 de la Llei de
l’impost, constitueix infracció greu deixar de comunicar
o comunicar al pagador de rendiments sotmesos a reten-
ció o ingrés a compte dades falses, incorrectes o inexac-
tes determinants de retencions o ingressos a compte
inferiors als procedents. Aquesta infracció se sanciona
amb una multa pecuniària proporcional del 50 al 150
per 100 de la diferència entre la retenció o l’ingrés a
compte procedent i l’efectivament practicada com a con-
seqüència de l’aplicació d’aquestes dades i sense que
la sanció pugui ser inferior a 60,10 euros.

Onzè. Confidencialitat de les dades comunicades al
pagador i drets del perceptor en relació amb aquestes
dades.—De conformitat amb el que disposen els arti-
cles 9, 10 i 11 de la Llei orgànica 15/1999, de 13
de desembre, de protecció de dades de caràcter personal
(«Butlletí Oficial de l’Estat» del 14), els pagadors han
d’adoptar les mesures d’índole tècnica i organitzatives
necessàries que garanteixin la seguretat de les dades
de caràcter personal i n’evitin l’alteració, la pèrdua, el
tractament o l’accés no autoritzat. També estan obligats
al secret professional respecte d’aquestes dades, i tenen
el deure de custodiar-les, obligacions que subsisteixen
fins i tot després de finalitzar les seves relacions amb
el perceptor de rendiments de treball. Les dades de caràc-
ter personal només poden ser comunicades per al com-
pliment de finalitats directament relacionades amb les
funcions legítimes del cedent i del cessionari amb el
consentiment previ de l’interessat, sense perjudici de
les funcions de comprovació i inspecció que corresponen
a l’Administració tributària.

De la mateixa manera i en relació amb aquestes dades,
el perceptor de rendes del treball té dret a ser informat
prèviament de l’existència d’un fitxer o tractament de
dades de caràcter personal, de la finalitat de la recollida
d’aquestes dades i dels destinataris de la informació, de
la identitat i l’adreça del responsable del tractament o,
si s’escau, del seu representant, així com de la possibilitat
d’exercir els seus drets d’accés, rectificació i cance�ació
d’aquestes, en els termes que preveuen els articles 5,
15 i 16 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre.

Disposició derogatòria única.

A partir del dia 31 de gener de 2003, queda derogada
la Resolució de 15 de desembre de 2000, del Depar-
tament de Gestió Tributària de l’Agència Estatal d’Ad-
ministració Tributària, per la qual s’aprova el model de
comunicació de la situació personal i familiar del per-
ceptor de rendes del treball, o de la seva variació, davant
del pagador, i es determina la forma en què s’ha de
fer la comunicació.

Disposició transitòria única.

En virtut del que preveu la disposició final segona del
Reial decret 27/2003, de 10 de gener, pel qual es modi-
fica el Reglament de l’impost sobre la renda de les per-
sones físiques, aprovat pel Reial decret 214/1999, de 5
de febrer, les comunicacions de la situació personal i fami-
liar del perceptor de rendes del treball o de la seva variació
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al pagador que s’hagin d’efectuar en relació amb l’exercici
de 2003 d’acord amb el model 145 aprovat en aquesta
Resolució, s’han de presentar abans del dia 1 de febrer
de l’esmentat any.

Disposició final única. Entrada en vigor.

Aquesta Resolució entra en vigor el dia de la seva
publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat» i té efectes
per a les comunicacions que s’hagin d’efectuar en relació
amb l’exercici de 2003 i successius. Tot això s’entén
sense perjudici del que estableix la disposició final sego-

na del Reial decret 27/2003 en relació amb les reten-
cions i els ingressos a compte a practicar sobre els ren-
diments del treball que se satisfacin o s’abonin durant
el mes de gener de 2003 i corresponents a aquest mes.

No obstant això, no cal reiterar les dades comuni-
cades al pagador d’acord amb el model aprovat en aques-
ta Resolució mentre no concorrin circumstàncies que
exigeixin la presentació d’un nou model de comunicació
de dades al pagador.

Madrid, 13 de gener de 2003.—El director del Depar-
tament, Alberto Monreal Lasheras.
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