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IRPF: Retenció o ingrés a compte sobre rendes del capital mobiliari
Sol·licitud d’aplicació de la reducció per mínim exempt de les rendes de l’estalvi
Sol·licitud

Renúncia

Aquest formulari s’ha de presentar directament a la persona o entitat pagadora de les rendes.

1. Dades del declarant (obligat tributari)
Núm. de registre tributari (NRT):
Nom i cognoms:
Representant legal:1

NRT:

DNI/Passaport:

2. Dades de la persona o entitat pagadora de les rendes del capital mobiliari 2
Núm. de registre tributari (NRT):
Raó social / Nom i cognoms:

3. Sol·licitud d’aplicació de mínim exempt
Declaro que l’import de les rendes del capital mobiliari que espero obtenir del compte, dipòsit, actiu, instrument, operació o contracte que
a continuació s’identifiquen, i respecte del qual s’exerceix la present opció de reducció per mínim exempt de les rendes de l’estalvi, no
supera l’import de 3.000 euros anuals.
En conseqüència, d’acord amb l’article 23, apartats 1 i 2, del Reglament de l’impost sobre la renda de les persones físiques, sol·licito no
aplicar la retenció sobre les rendes de capital mobiliari en relació amb les rendes de l’estalvi percebudes dels comptes, dipòsits, actius,
instruments, operacions o contractes identificats a continuació:
En cas que el compte, dipòsit, actiu, instrument, operació o contracte tingui diversos titulars, aquesta opció únicament tindrà efecte per al
declarant que ho sol·licita.

Compte / dipòsit / actiu / instrument / operació / contracte

1. Només per a les persones físiques amb poders especials o si la condició de l’obligat tributari ho requereix (persones menors i altres persones sense capacitat d’obrar).
2. Aquest formulari s’ha de presentar directament a la persona o entitat bancària, financera o asseguradora pagadora de les rendes.

4. Renúncia a l’aplicació de mínim exempt
Renuncio a la no-retenció sobre les rendes del capital mobiliari, en l’import del mínim exempt previst a l’article 37 de la Llei de l’impost
sobre la renda de les persones físiques, sobre els rendiments de l’estalvi percebuts dels comptes, dipòsits, actius, instruments, operacions o
contractes identificats a continuació:

Compte / dipòsit / actiu / instrument / operació / contracte

Arran d’aquesta renúncia, sol·licito a l’entitat pagadora, d’acord amb l’article 23, apartat 4, del Reglament de l’impost sobre la renda de les
persones físiques, que practiqui la retenció corresponent sobre les rendes del capital mobiliari derivades dels contractes indicats
anteriorment.

3. Data i signatura
Lloc i data:

,

d

del

Signatura

Legislació aplicable
• Llei qualificada de protecció de dades personals, del 18 de desembre del 2003.
• Acord del 4 de desembre del 2013 que regula el fitxer de dades personals del Registre de Dades Tributàries del Ministeri de Finances i Funció Pública.

