RENDA 2019: LES QUOTES COL·LEGIALS DESGRAVEN ?
Les quotes col·legials són deduïbles en la Declaració de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques,
d’acord amb les següents consideracions:
ENGINYERS TÈCNICS INDUSTRIALS / GRADUATS EN ENGINYERIA HABILITATS PER A EXERCIR LA
PROFESSIÓ D’ENGINYER TÈCNIC INDUSTRIAL QUE TREBALLIN PER COMPTE D’ALTRI
Els enginyers que exerceixen mitjançant una relació laboral es podran deduir les quotes col·legials, si bé amb un
límit màxim de 500 euros anuals, quan la col·legiació tingui caràcter obligatori per el desenvolupament del treball,
en la part que correspongui als fins essencials del Col·legi.
En la declaració de la renda 2019, la deducció s’ha de consignar dins de les despeses deduïbles dels rendiments
íntegres del treball personal (casella 015, pàgina 4).
ENGINYERS TÈCNICS INDUSTRIALS / GRADUATS EN ENGINYERIA HABILITATS PER A EXERCIR LA
PROFESSIÓ D’ENGINYER TÈCNIC INDUSTRIAL QUE TREBALLIN PER COMPTE PRÒPIA
Els enginyers que exerceixen per compte pròpia es podran deduir les quotes col·legials, sense cap límit
quantitatiu, per determinar el rendiment net de l’activitat, quan la col·legiació tingui caràcter obligatori per el
desenvolupament del treball, en la part que correspongui als fins essencials del Col·legi.
En la declaració de la renda 2019, la deducció s’ha de consignar dins de les despeses deduïbles dels rendiments
procedents d’activitats econòmiques en la partida d’“Altres serveis exteriors”(casella 202, pàgina 8).
Altres caselles d’interès per als enginyers per compte pròpia:


Deducció assegurança responsabilitat civil professional – partida de "Primes d’Assegurances” (casella
200, pàgina 8).



Retencions corresponents a activitats econòmiques – casella 599, pàgina 22.

COL·LEGIATS NO EXERCENTS
Els col·legiats no exercents no es podran deduir les quotes col·legials, atès que no estan exercint l’activitat
professional.
A TENIR EN COMPTE...

1. No es obligatòria la presentació de certificat del Col·legi de la quota abonada en el moment de presentar la
declaració de la renda.
2. És justificant suficient del pagament de la quota col·legial el rebut bancari que reflecteix aquell pagament.
3. Només serà necessària la presentació d’un certificat si es sol·licitat expressament per l’Administració, amb
motiu d’inspeccions o revisions; en aquest cas, el Col·legi procediria a realitzar el certificar a títol personal.

Servei d’Assessorament Jurídic
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