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Sobre “la PAGA dels 400 euros”
Davant dels dubtes i les consultes que està generant l’anunciada “PAGA” dels 400 euros volem
fer-vos els següents aclariments respecte a la seva aplicació.

Una nova deducció a l’IRPF
En primer lloc, cal tenir en compte que no és una
“paga” sinó que es crea una nova deducció fiscal
als rendiments del treball o per activitats
econòmiques. És una deducció de la quota líquida
amb efectes d’1 de gener de 2008, que en tractarse d’una deducció de la quota, afectarà a les
persones que tinguin una quota derivada dels
rendiments del treball o per activitats econòmiques,
i per tant es podrà deduir fins a 400 euros.

200 euros el mes de juny
Aquesta nova deducció afecta la manera de
calcular les retencions a compte de l’impost, per
això el govern ha modificat el reglament de l’IRPF,
pel que fa a les retencions, tot incorporant aquesta
deducció.
Per aquest any, com que ja estem a meitat de
l’exercici fiscal, el govern ha decidit avançar a
efectes pràctics la deducció aplicant una reducció
de 200 euros, com a màxim, de la retenció a
compte en la nòmina del mes de juny. Així, a la
propera nòmina de juny, s’aplicarà encara el
percentatge de retenció que es venia aplicant, però
la quantitat resultant es disminuirà en 200 euros
com a màxim.
Aquesta disminució no la percebran en aquest juny
aquelles persones que se’ls apliqui el tipus mínim
de retenció del 2 % durant menys d’un any i no la

Fitxa d’afiliació

veuran sencera aquelles que tinguin una retenció a
compte del IRPF menor als 200 euros, encara que
se’ls compensarà en els mesos successius.
Com a exemple: Qui aquest juny tingués una
retenció de 250 euros, se l’hi farà únicament una
retenció de 50 euros, però en el cas de no arribar a
una retenció de 200, no tindrà retenció.
A partir del mes de juliol es disminuirà el tipus de
retenció en la quantia necessària per completar la
reducció de les retencions fins els 400 euros.
Per a l’any 2009 i successius, les retencions a
compte sobre els rendiments del treball ja
incorporaran aquesta deducció de 400 euros
anuals.
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Es redueixen els percentatges
de la retenció fins completar
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data ………….………..…..

Nom i cognoms .........................................................................................................................................................................................
DNI .…….....…….......................................

Telèfon ….......................................…......... Tel. mòbil ..........................................................

Adreça ........................................................................................................................................................................................................
Població .............................................................................................................................. Codi postal ..........................................
Empresa/centre de treball ......................................................................................................................................................................
Domiciliació bancària: Entitat ___ ___ ___ ___ Oficina ___ ___ ___ ___ DC ___ ___ Compte ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
Correu electrònic ……………………………………....…...................................…...... Firma:

(Fes-la arribar als teus representants de CCOO o envia-la directament al FAX 93 310 71 17)

PROTECCIÓ DE DADES:
Les teves dades seran incorporades a un fitxer del
que és titular la Confederació Sindical de la
Comissió Obrera Nacional de Catalunya. També
seran incorporades a un fitxer de la Confederación
Sindical de Comisiones Obreras i de la Federació
corresponent al sector al que pertany l’empresa
en la que treballis i que pots comprovar en
www.ccoo.cat. La finalitat del tractament de les
teves dades en aquests fitxers es el manteniment
de la teva relació com persona afiliada amb les
concretes finalitats establertes en els estatuts. A
més aquestes dades podran servir per a enviar-te
informació sobre les activitats i acords de
col•laboració als que s’arribi amb altres entitats.
Sempre estaràs informat en www.ccoo.cat, o en la
web de la CSCCOO, dels acords i de les dades
d’aquestes entitats. Pots exercir els teus drets
d’accés, rectificació, cancel•lació i, en el seu cas,
d’oposició, enviant una sol•licitud per escrit
acompanyada de la fotocòpia del teu DNI i
indicant “PROTECCIO DE DADES”, al domicili de la
CSCONC, situat en Via Laietana, 16, 08003
Barcelona, per al fitxer de la CSCONC, i al domicili
de la CSCCOO, situat en el carrer Fernández de la
Hoz, 12, 28010 Madrid, per als fitxers de la
CSCCOO i de les Federacions. Si tens algun dubte
pots enviar un correu electrònic a lopd@ccoo.cat o
trucar al telèfon 934.812.902
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