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Us inform que a partir d’aquest any 2005 ha canviat el tipus de clau i de retenció per
aplicar als alumnes col·laboradors (partida econòmica 487/331A), que passaran a
ser considerats a efectes de renda com a beques públiques exemptes. No tindran cap
retenció i, per tant, informarem de la clau L10.
Al mateix temps, us adjunt com a annex la taula on s’indiquen els tipus de retenció
a compte de l’impost sobre la renda de les persones físiques segons les claus i
subclaus del model 190, corresponent a l’any 2005.
Per a qualsevol dubte o aclariment sobre aquest tema, us podeu dirigir a Antònia
Fullana (34 15), Pilar Blanco (29 22) i/o Matilde López (34 19).
Palma, 19 d’abril de 2005
El Gerent,

Andreu Alcover

A tots els responsables del tràmit de documents comptables.
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Membres òrgans representatius
Rendiments
dineraris
de
premis literaris, científics o
artístics no exempts
Cursos,
conferències,
seminaris i similars.
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Només Consell Social
Consultar amb el Servei de
Comptabilitat i Pressuposts abans
d’assignar aquesta clau
S’ha d’especificar al document
comptable el títol i data del curs,
conferència, seminari o similar
Elaboració d’obres literàries, És necessari el contracte de la cessió
artístiques o científiques, si se dels drets
n’ha cedit el dret d’explotació
Activitats
econòmiques, Tots el treballs de professionals (a la
rendiments
d’activitats factura ha de constar la retenció a
compte de l’IRPF). L’any de
professionals.
meritació ha de ser l’any de la
factura

35%
15%

15%

15%

15%

Per a contribuents que iniciïn la seva
activitat en el període impositiu de
l’inici i els dos següents (primer,
consultau el Servei de Comptabilitat)
Arrendament
o Consultau el Servei de Comptabilitat
subarrendament
de
béns i Pressuposts abans d’assignar
mobles, negocis o mines
aquesta clau

7%

15%

Cessió dels drets d’imatge
/
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Dietes i assignacions per
despeses de viatge exceptuades

Beques públiques exemptes
(Erasmus
i
Alumnes
Col·laboradors -partida 487-)
No residents als quals no
s’apliqui conveni (
No resident al qual s’aplica el
conveni per evitar la doble
imposició. (

20%
Aquesta clau QRPpVV¶KDG¶XWLOLW]DU
SHUDOSHUVRQDOGHOD8,% que cobri
per nòmina.

Exempt

Exempt

Estarà associat a un número de
passaport o NIE..
Consultau amb el Servei de
Comptabilitat i Pressuposts en el cas
d’aplicació de conveni.
5HTXLVLW LPSUHVFLQGLEOH DGMXQWDU
FHUWLILFDW RULJLQDO GH O¶DXWRULWDW
ILVFDOGHOVHXSDtVDHIHFWHVG¶HYLWDU
ODGREOHLPSRVLFLy

25%
D’acord amb el
conveni

 Les dietes que s’han d’abonar en compliment de l’Acord Normatiu del dia 6 de novembre de 2002
pel qual es regulen les indemnitzacions per raó del servei del personal al servei de la UIB (FOU 210 de
22 de novembre de 2002) són dietes exemptes.
 No residents a efectes fiscals. A efectes fiscals, són no residents les persones físiques que no estiguin
més de 183 dies dins l’any natural en territori espanyol Ser no resident no equival a ser estranger, ni ser
estranger equival a ser no resident. Residència i nacionalitat són conceptes diferents.
• Els estrangers residents a Espanya tenen un NIE. A efectes de justificar aquest fet heu de
comprovar que és vàlid i no està caducat.
• Els espanyols amb passaport en el qual el domicili sigui territori estranger, són no residents.

