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INFORMACIÓN FISCAL  

(EXERCICIO ECONÓMICO DE 2016) 

Actualizado en febreiro de 2016 

 

Todos os datos fiscais deberán ser gravados a través de UNIVERSITAS XXI-ECONOMICO: 

módulo Xustificantes do gasto. 

 

IRPF 

 

MODELO 180 - (Retencións e ingresos a conta. Rendementos procedentes do arrendamento de 

 inmobles urbanos)

* Concepto non orzamentario para aplicar o desconto: IRPF arrendamentos  32000102 
 

- retención do 19% 

 

 

MODELO 190 - (Retención de ingresos a conta. Rendementos do traballo de determinadas 

actividades económicas, premios e determinadas imputacións de renda) 

* Este modelo queda limitado para as persoas residentes: persoas físicas con NIF ou NIE (que 

pode comezar por X ou Y). 

* Concepto non orzamentario para aplicar o desconto:  IRPF residentes  320001 

 

CLAVE A – Rendementos de traballo: empregados por conta allea en xeral 

Subclave 01 

 Bolsas globais inferiores a 3.000,00€  retención do 2%. 

 Traballos de colaboración do persoal da UDC  tipo de gravame 

do IRPF da nómina. 

CLAVE E – Rendementos de traballo: conselleiros e administradores 

Consello Social (exclusivamente)  retención do 35% sobre a contía íntegra da retribución 

CLAVE F – Rendementos de traballo: cursos, conferencias, seminarios, asistencias a tribunais 

e similares e a elaboración de obras literarias, artísticas ou científicas. 

Subclave 02 retención do 15% 
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CLAVE G – Rendementos de actividades económicas: actividades profesionais 

Pagamentos a profesionais (arquitectos/as, avogados/as, tradutores/as, rexistradores/as etc) 

que emitan unha factura con IVE, ou exento del, na cal deberá figurar a correspondente 

retención do IRPF ou, se for o caso, deberase efectuar a devandita retención. 

Subclave 01 

 

Retencións do: 15%  

 

Subclave 03 

Pagamentos a profesionais que acompañen un escrito, asinado, 

indicando cando se deron de alta na actividade profesional e que 

leven censados na Axencia Tributaria menos de 3 anos (o primeiro e 

dous máis)  retención do 7% 

CLAVE H – Rendementos de actividades económicas: actividades empresariais en estimación 

obxectiva ás que se refire o artigo 95.6 do Regulamento do imposto. 

Subclave 04 
A UDC debe solicitar o xustificante de alta na epígrafe do IAE 

correspondente  retención do 1% 

CLAVE K – Premios 

Subclave 01 
Premios:  ≤ 300,00 €  sen retención 

≥ 300,01 €  retención do 19% 

CLAVE L – Rendas exentas e axudas de custo exceptuadas de gravame 

Subclave 01 Axudas de custo  sen retención 

Subclave 10 

Bolsas de investigación acollidas ao réxime do Regulamento de 

bolsas da UDC, aprobado con data do 27/09/2007 e modificado con 

data do 31/10/2007 e normativa complementaria  sen retención 

 

 

(Retencións/ingresos a conta de non residentes sen establecemento permanente)MODELO 296 -  

* Para evitar a aplicación da retención en concepto de IRPF, aquelas persoas non residentes que 

impartan cursos, conferencias ou seminarios deberán presentar o certificado de residencia fiscal 

asinado polas autoridades fiscais do seu país de orixe, e a fotocopia do correspondente convenio 

de dobre imposición con España. 

* Concepto non orzamentario para aplicar o desconto:  IRPF non residentes  32000101 
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CLAVE 20 – Rendas de traballo de estranxeiros 

Subclave 01 

Cursos e conferencias de estranxeiros   

- non comunitarios: retención do 24% 

- comunitarios: retención do 19% 

Subclave 04 Exención por aplicación dun convenio  sen retención 

 

IVE 

 
 

MODELO 347 – (Operacións con terceiras persoas) 

 

CLAVE A – Adquisicións de bens e servizos superiores a 3.005,06€ 

 

  

MODELO 349 - (Declaración resumida de operacións intracomunitarias)  

* Concepto non orzamentario para aplicar o desconto:  IVE. Facenda Pública. Acredor por IVE 

comunitario  320021 

* Tipos impositivos: 

 Libros, revistas, xornais (agás os que veñan en soporte informático) ou separatas de artigos 

científicos  retención do 4% 

 Equipos e instrumental sanitario ou produtos alimenticios  retención do 10% 

 Resto das adquisicións non mencionadas anteriormente  retención do 21% 

 

CLAVE A – Adquisicións intracomunitarias 

Operacións de adquisición de bens a entes de países da Unión Monetaria 

(independentemente da moeda con que se pague) 

Premerase aquí tamén o cadro do INTRASTAT (1). 

CLAVE I – Prestacións de servizos 

 

 

  

 

 

 

 

(1) Deberá prestarse especial atención na declaración de INTRASTAT aos seguintes datos: número de 

VAT, código de mercadoría, modo de transporte e peso. 


