
 
Secció Sindical Estatal de Capgemini 
 
 

Juny 2008 

 Sobre “la PAGA dels 400 euros” 
 

 

COMFIA-CCOO Secció Sindical de Capgemini 
Teléfono: 916577939 – Extensión: 7939 - Correo Electrónico: capgemini@comfia.ccoo.es     

http://www.comfia.net/capgemini 
 

 

 
 
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 tractar-
se 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  

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. 

 

Resum  

juny 2008
Fins a 200 euros menys de 
retenció a compte de l’IRPF per 
rendiments del treball. 

juliol-
desembre 

2008

Es redueixen els percentatges 
de la retenció fins completar 
els 400 euros de deducció. 

2009
Els percentatges de retenció ja 
es calcularan en funció 
d’incloure  la deducció de fins 
a 400 euros en tot l’any. 

 

 

 

 

 


