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Si has rebut una ajuda al lloguer durant el 2016, hauràs de fer la
declaració de la renta
Si tens una resolució del 2016, amb la concessió de l'ajut i la quantitat de l'ajuda més el teu sou de l'any 2016
resulten igual o superen els 1000 euros, hauràs de fer la declaració i declarar l'ajuda rebuda.
Com cada any, ens toca fer la declaració de renda i passar comptes a l'estat de tots els diners que hem rebut
durant el 2016, ja que sobre els nostres guanys, l'Administració calcula l'Impost de la Renda de les Persones
Físiques (IRPF), que tothom ha de pagar en proporció als seus ingressos.
Normalment, els joves, què tenim per declarar?... doncs en la majoria de casos, només tenim els ingressos pel
nostre treball o com diu Hisenda els rendiments de treball, és a dir, tot allò que a la feina ens vam pagar a
través de la nòmina durant el 2016 i basant-se en aquesta dada, mirarem si ens toca fer la declaració o no, ja
que si només hem obtingut ingressos per feina, segons la quantitat igual estem obligats a fer-la.
La cosa, però es complica, si resulta que l'any passat, se'ns va ocorre la genial idea de demanar una ajuda per
pagar el lloguer. Sigui quina sigui l'ajuda, Prestació o Subvenció, s'entendrà que aquesta entrada de diners (que
ja sé que és per pagar un lloguer al qual no arribes, però això a Hisenda l'és igual) han fet augmentar els diners
que hem guanyat durant el 2016. L'Administració considera que hem obtingut un GUANY PATRIMONIAL que has
de declarar, i segons Hisenda, HO HAURÀS DE FER SEMPRE QUE EL SUMATORI DEL TEUS INGRESSOS PER
TREBALL I L'AJUDA QUE HAS REBUT SIGUI IGUAL O SUPERIOR A 1000 EUROS.
Un cop assumit, que hem de declarar l'ajuda demandada, sorgeix un altre dubte; quant ho he de declarar?,
perquè clar, vam demanar l'ajuda el 2016, però no hem tingut totes les peles al banc fins al 2017, i llavors ens
il·lumines i pensem: igual fins al 2018, quan passi comptes del guanyat al 2017, no he de dir res.. LA RESPOSTA
ÉS NO! Hisenda ens diu que hem de considerar rebuda la subvenció L'ANY QUE ENS ARRIBA LA RESOLUCIÓ AMB
LA CONCESSIÓ DE L'AJUDA.
Si ens va arribar la carta amb la concessió de l'ajut el 2016, ens toca ara declarar la quantitat rebuda, encara
que fins al 2017 no l'hàgem cobrada.
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