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Gironella, 1 d’abril de 2019 
 
 
Benvolgut/da Sr./a. 
 
El termini per fer les declaracions de Renda i Patrimoni de l’exercici 2018  comença el dia 2 
d’abril i s’acaba el dia 1 de juliol. 

 
Si ja disposa dels documents necessaris, podem preparar la seva declaració calculant el 
resultat més avantatjós per a vostè. Per evitar esperes DEMANI HORA . 
 
La documentació que cal aportar, entre altres, és l a següent :  
· NIF i rebuts IBI  (o ref. Cadastral) dels seus immobles o dels que vostè ocupa com a 

llogater/a. 
· Certificat empadronament (en cas de canvi de domicili). 
· En cas d'invalidesa, certificat d'aquesta . 
 
· Justificants d'ingressos: 
* Pensions cobrades, prestacions d'atur o d‘IT ,..., rendiments del treball  (cursos, 
indemnitzacions,...), rendiments del capital mobiliari (dividends, interessos de comptes,...), 
rendiments de capital immobiliari  (lloguers de finques pròpies), d'activitats empresarials, 
professionals o artístiques , rescats de plans de pensions , increments o disminucions 
de patrimoni  (venda d’immobles, fons d’inversió, accions,...), subvencions i 
indemnitzacions .  
 
· Despeses i deduccions:  
* NIF dels descendents i ascendents que conviuen amb vostè, Llibre de Família o canvi 
situació  familiar , Imports pagats per a la compra d'habitatge  habitual, si la compra és 
anterior a l’1-1-2013, Imports pagats per al lloguer d’habitatge habitual , si el contracte és 
anterior al 2015 (cal portar el contracte vigent), plans de pensions, donatius, anualitats per 
aliments , pensions compensatòries ,...despeses de finques arrendades  (assegurances, 
reparacions, rebut IBI de l’any, interessos hipoteca, despeses de comunitat, subministres,...), 
despeses de guarderia . 
 
IMPORTANT: Si no té les dades fiscals que proporciona Hisenda, les podem obtenir amb la 
Declaració de l’any passat, el DNI i la seva data de validesa i un núm. de compte bancari del 
qual sigui titular. Recordi que s’han de consignar tots els rendiment s obtinguts, encara 
que no apareguin en el detall de dades fiscals  i, per tant, cal revisar les dades que dona 
Hisenda. Tingui en compte també, que el termini per pagar amb domiciliació bancària 
acaba el 26 de juny. 
 

Restem a la seva disposició i el/la saludem ben atentament, 

                                             


