La RBE en la Declaració de la Renda de 2009
Molts joves que estan rebent la Renda Bàsica d'Emancipació (RBE), ajuda dels 210 euros mensuals per a
pagar el seu lloguer, encara es pregunten si han de declarar-la a Hisenda. Ets un d'ells? Doncs fixa't en
el que et diu l'Agència Tributària: Si.
I et convé fer-ho si no vols que et passi com a molts joves que fa uns mesos se'ls va interrompre l'ajuda
perquè no l'havien declarat a Hisenda l'any passat.
Si voleu seguir cobrant heu d’estar al dia amb hisenda.
Per llei, els contribuents que només tenen un pagador i cobren menys de 22.000 euros no estan forçats
a declarar els seus ingressos a Hisenda però aquesta norma queda anullada si reben qualsevol ajuda de
l'Estat. En aquest cas, només queden exempts de declarar els subvencionats que cobrin menys de 9.000
euros -sumats els ingressos i el subsidi-. Segons les dades oficials tractades a finals de l'any passat,
només un 25% dels 167.000 beneficiaris dels 210 euros guanyava menys de 10.000 euros.
Per això, la majoria, inclosos els “mileuristes”, estan obligats a rendir comptes a hisenda. Cal retornar
part de l'ajuda a les arques de l'Estat.
La RBE es regula per RD 1472/2007, de 2 de novembre, modificat per RD 366/2009, de 20 de març. No
existeix en la normativa de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques cap precepte que estableixi
l'exempció d'aquestes rendes, pel que estan sotmeses al mateix com guany patrimonial, integrant-se en
la base imposable general.
El percentatge de l'ajuda que els joves han de pagar varia depenent dels seus ingressos i va des d'un
24% a un 43% del total de la subvenció percebuda, segons els càlculs dels tècnics del Ministeri
d'Hisenda (Gestha), publicats per Xornal.
La RBE s’ha de consignar en la Casella 312 com s'indica en el Manual editat per l'Agència Tributària.

Si no la declares, et lleven l'ajut fins que compleixis amb les teves obligacions amb hisenda.

Molts joves es van oblidar de declarar la RBE l'any passat o simplement no ho van fer perquè no ho
sabien. I uns mesos més tard es van trobar amb una desagradable sorpresa: se'ls interrompia l'ajuda
fins que solucionessin els seus deutes fiscals.
Entre els requisits exigits en la RBE no apareix l'obligació de fer la declaració de la renda, però sí la
d'estar al corrent de les obligacions fiscals.
L'incompliment de la lletra d de l'apartat 3 de l'art. 3º del Reial decret 1472/2007 de 2 de novembre
(modificat a l'abril de 2009) [Estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social] és el qual motiva que els beneficiaris que no van fer la seva declaració en 2008 deixin
de percebre l'ajuda.
Tot això no és cap novetat. Com amb qualsevol altra ajuda de l'Estat, com per exemple la destinada a
compra d'automòbils, que suposa un ingrés patrimonial, els beneficiaris tenen l'obligació de presentar la
declaració de l'IRPF. De no fer-ho, a més de poder ser sancionats per cometre una infracció tributària,
també deixaran de cobrar la RBE per no estar al dia de les seves obligacions fiscals.

