DIETES I DESPESES DE LOCOMOCIÓ EXCEPTUATS DE TRIBUTACIÓ A L’IRPF

Les dietes són els imports que l’empresa paga als treballadors per les despeses
d’àpats i d’allotjament en hotels, restaurants i demès establiments d’hostaleria, sempre
que se’n produeixin en un municipi diferent al del centre de treball i al de residència del
treballador.
D’altra banda, també hi ha imports que les empreses destinen a compensar les
despeses de locomoció dels treballadors que es desplacen fora del centre de treball
per a realitzar la seva feina en un altre lloc.
Els convenis col·lectius de treball solen estipular les quanties que els treballadors
podran percebre de l’empresa en aquests casos. No obstant això, no necessàriament
aquests imports percebuts seran considerats totalment exempts de tributació, doncs la
normativa tributària ens posa uns límits per aquesta exempció.
El RD 439/2007 (Reglament de l’IRPF) estipula aquests límits econòmics a partir dels
quals les dietes i les compensacions per despeses de locomoció han de tributar
obligatòriament als efectes de l’IRPF, mentre que els imports cobrats pels treballadors
que no siguin superiors a aquests límits prefixats n’estarien exempts.
A dia d’avui, els imports màxims que no tributen, en general, són els següents:
A. Despeses de locomoció
a. Quan el treballador utilitzi transports públics, l’import de la despesa que es
justifiqui mitjançant factura o document equivalent.
b. En un altre cas, 0,19 euros per kilòmetre recorregut (sempre que resulti
justificada la realitat del desplaçament) més les despeses de peatge i
aparcament que es justifiquin.
B. Despeses de manutenció i estància
a. Si hi ha pernocta (quan es dorm fora):
- Les despeses d’allotjament no tenen topall màxim, però si que hom ha de
justificar l’import de la despesa (factura de l’hotel o establiment
d’hostaleria).
- Les despeses dels àpats no tributaran fins el límit de 53,34 euros diaris si
el desplaçament es realitza dins de l’Estat espanyol, i fins 91,35 euros si
correspon a desplaçament a l’estranger.
b. Quan no hi hagi pernocta, les despeses de menjars es limiten a 26,67 euros
diaris si es viatja dins de l’Estat espanyol o 48,08 si el desplaçament es a
l’estranger.
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Si les quantitats pagades al treballador superen aquests límits, els treballadors hauran
de tributar per l’excés percebut sobre el límit, encara que puguin justificar la despesa.
L’empresa pagadora haurà de poder acreditar el dia i el lloc del desplaçament, així
com el motiu del mateix.
Per a les relacions laborals especials de caràcter dependent (com ara la dels artistes
en espectacles públics regulada pel RD 1435/1985), existeix també una regla
específica en aquesta matèria, aplicable només en el cas següent: que les despeses
de locomoció i manutenció no els siguin específicament rescabalades als treballadors
per les empreses. Només en aquest cas els treballadors podran minorar els seus
ingressos (derivats d’aquesta relació laboral especial), per a determinar el seu
rendiment net, en les següents quantitats, sempre que justifiquin la realitat del seu
desplaçament:
A. Despeses de locomoció
-

Quan el treballador utilitzi transports públics, l’import de la despesa que
es justifiqui mitjançant factura o document equivalent.

-

En un altre cas, 0,19 euros per kilòmetre recorregut (sempre que resulti
justificada la realitat del desplaçament) més les despeses de peatge i
aparcament que es justifiquin.

B. Despeses de manutenció:
-

Els imports de 26,67 euros diaris si es viatja dins de l’Estat espanyol o
48,08 si el desplaçament es a l’estranger.
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