
 

 

 

DE L’1 D’ABRIL AL 30 DE JUNY DEL 2021

www.paresiaubia.com

Salou: T. 977 382 542   //   Vila-Seca: T. 977 392 069
maribel@rafolsassessors.com

 IMPORTANT: Per tal d’obtenir les dades fiscals a Hisenda, ens haureu de facilitar
la "data de caducitat" dels DNI de tots els declarants.

Quan truqueu per demanar cita, haureu de tenir els DNI a mà.

Declaració de
la renda segura i
en mans de professionals

CAMPANYA DE LA

DECLARACIÓ 

DE LA RENDA  

2020   

Declaració de la renda segura
i en mans de professionals

Contacta’ns i et fem la declaració

CAMPANYA DE LA DECLARACIÓ DE LA RENDA

Horari d’atenció telefònica:
De dilluns a dijous de 9.00 a 13.30h i de 16.00 a 18.00h.

Divendres de 9.00 a 14.00h.

Ara és un bon moment
per planificar el futur

DONACIONS, HERÈNCIES, TESTAMENT, SUCCESSIONS...

Quan ens contactis per fer la renda, demana informació

Primera visita gratuïta

T’ajudem?



  
  

 
 

DOCUMENTACIÓ I DADES
RENDIMENTS DEL TREBALL PERSONAL I PENSIONS
Certificat d’ingressos i retencions i aportacions a la Seguretat Social 
del declarant, cònjuge, fills i pares a càrrec:

• Ingressos per treball: Totes les empreses, inclòs empreses temporals, atur, i prestacions 
  percebudes en concepte d'ERTO.
• Pensions: Jubilació, Viduïtat, Invalidesa permanent.
• Baixa malaltia: Seguretat social, Mútua Universal, Asepeyo, Cyclops, Reddis, etc., mútues privades.
• Baixa maternitat i paternitat: Seguretat social, mútues, etc.
• Altres despeses: quotes a sindicats, defensa jurídica, etc.

ALTRES INGRESSOS
Certificat d’ingressos i retencions:

• Imports cobrats de Pla de pensions.
• Pensions compensatòries dels cònjuges.

RENDIMENTS DEL CAPITAL MOBILIARI
Certificat d’ingressos i retencions del declarant, cònjuge, fills i pares a càrrec, 
saldo mitjà del darrer trimestre i saldo al 31 de desembre de:

• Comptes corrents, d’estalvi, a termini, títols, valors, actius financers i certificats dipòsit.
• Rendiments d’assegurances de vida, pla jubilació i indemnitzacions, despeses administració.

RENDIMENTS I IMPUTACIONS DE CAPITAL IMMOBILIARI
• Ingressos: rebuts dels pisos o propietats llogades.
• Certificats de retencions suportades dels locals o naus industrials.
• Despeses: reparacions, assegurances, rebuts comunitat, finques, altres.
• Escriptura de compra-venda, dels pisos o propietats llogades.
• Certificat bancari de les quotes pagades  de la hipoteca de l’immoble llogat.
• Rebuts de l’Impost sobre Béns Immobles (I.B.I.) de totes les cases o pisos, locals, pàrquings 
  i terres en propietat.

RENDIMENTS D’ACTIVITATS 
Empresarials:

• Pagaments fraccionats realitzats (Mod. 130 i/o 131).
• Llibres registres de l’activitat o dades dels mòduls.
• Certificats de les mútues privades.

Professionals:

• Certificats de retencions dels clients.
• Llibre d’ingressos i despeses.
• Certificats de les mútues privades.

• Certificat de possible prestació extraordinària per cessament d’activitat concedida per la 
  Seguretat Social (tributaran com a rendiments del treball).

• Certificat de possible ajut o subvenció rebuda de la Generalitat de Catalunya per fer front a 
  la suspensió de l’activitat (tributaran com a rendiments de l’activitat).

Agràries:

• Certificats d’ingressos i retencions de les collites (cooperatives, i altres).
• Subvencions: Pagament únic, fruita seca, ajut oli, PRR vinya, incorporació, millores i altres. 
• Inversions (maquinària, tractor, millores, etc.) realitzades durant l’any.
• Indemnitzacions, assegurances agràries.
• Llistat de costos de treballadors contractats.
• Certificats Seguretat Social i Mútues de prestacions per malaltia.

GUANYS I PÈRDUES PATRIMONIALS
• En cas de venda d’habitatge, solars, pàrquings, locals etc.: escriptura o factura, de la compra
   i de la venda. Plusvàlua, justificants de possibles millores, despeses de compra, notari, registre, etc.
• Subvencions per adquisició d’habitatge habitual.
• Ajudes al lloguer.
• Ajudes per compra de vehicle (Pive/Renove...). Document acreditatiu de l’ajuda obtinguda.
• En cas de venda d’accions, fons d’inversió: document de la compra i venda.
• En cas de venda de béns afectes a activitats: document de la compra i venda.
• En cas d’haver obtingut premis de loteries i d’apostes: document corresponent a l’obtenció del 
   premi. Justificants de les reduccions i deduccions.
• Certificats acreditatius del grau de minusvalia expedits per l’ICAS (Generalitatde Catalunya).
• Deduccions per maternitat, imports cobrats (fills menors 3 anys, 100€ mensuals).
• Deduccions per despeses custòdia en guarderies (màxim 1.000€), addicional a les deduccions 
   per maternitat de fills menors 3 anys.
• Deduccions per família nombrosa (3 o més fills, o 2 si un d’ells té minusvalia), deduccions per 
   ascendent, descendent, o cònjuge a càrrec amb discapacitat i/o deduccions per família 
   monoparentals (amb 2 o més fills).
• Carnet de família nombrosa.
• Certificat emès pel Departament de Benestar Social del grau de discapacitat igual o superior al 33%.
• Aportacions a Plans de Pensions i a Mutualitats de Previsió Social.
• Habitatge habitual: Rebuts i contracte de lloguer (sempre i quan la data de formalització del 
   contracte sigui anterior a l’1 de gener del 2015).
• Certificat bancari de les quotes pagades de la hipoteca per a l’adquisició de l’habitatge habitual. 
   Antiguitat del préstec hipotecari (sempre i quan la data de compra de l’habitatge habitual sigui 
   anterior a l’1 de gener del 2013).
• Rebut assegurança incendi i vida lligat a hipoteca de l’habitatge habitual.
• Justificants de donatius: Creu Roja, Esglésies, ONG’s, Marató TV3, foment llengua catalana i altres.

ALTRA DOCUMENTACIÓ
En cas de separació :

• Sentència judicial de separació o conveni regulador.
• Pensions compensatòries al cònjuge. Pensions d’aliments als fills.

En cas d’estrangers:

• Fotocòpia del NIE de tota la família, dona i fills (si viuen a l’Estat Espanyol).



  
  

 
 

DOCUMENTACIÓ I DADES
RENDIMENTS DEL TREBALL PERSONAL I PENSIONS
Certificat d’ingressos i retencions i aportacions a la Seguretat Social 
del declarant, cònjuge, fills i pares a càrrec:

• Ingressos per treball: Totes les empreses, inclòs empreses temporals, atur, i prestacions 
  percebudes en concepte d'ERTO.
• Pensions: Jubilació, Viduïtat, Invalidesa permanent.
• Baixa malaltia: Seguretat social, Mútua Universal, Asepeyo, Cyclops, Reddis, etc., mútues privades.
• Baixa maternitat i paternitat: Seguretat social, mútues, etc.
• Altres despeses: quotes a sindicats, defensa jurídica, etc.

ALTRES INGRESSOS
Certificat d’ingressos i retencions:

• Imports cobrats de Pla de pensions.
• Pensions compensatòries dels cònjuges.

RENDIMENTS DEL CAPITAL MOBILIARI
Certificat d’ingressos i retencions del declarant, cònjuge, fills i pares a càrrec, 
saldo mitjà del darrer trimestre i saldo al 31 de desembre de:

• Comptes corrents, d’estalvi, a termini, títols, valors, actius financers i certificats dipòsit.
• Rendiments d’assegurances de vida, pla jubilació i indemnitzacions, despeses administració.

RENDIMENTS I IMPUTACIONS DE CAPITAL IMMOBILIARI
• Ingressos: rebuts dels pisos o propietats llogades.
• Certificats de retencions suportades dels locals o naus industrials.
• Despeses: reparacions, assegurances, rebuts comunitat, finques, altres.
• Escriptura de compra-venda, dels pisos o propietats llogades.
• Certificat bancari de les quotes pagades  de la hipoteca de l’immoble llogat.
• Rebuts de l’Impost sobre Béns Immobles (I.B.I.) de totes les cases o pisos, locals, pàrquings 
  i terres en propietat.

RENDIMENTS D’ACTIVITATS 
Empresarials:

• Pagaments fraccionats realitzats (Mod. 130 i/o 131).
• Llibres registres de l’activitat o dades dels mòduls.
• Certificats de les mútues privades.

Professionals:

• Certificats de retencions dels clients.
• Llibre d’ingressos i despeses.
• Certificats de les mútues privades.

• Certificat de possible prestació extraordinària per cessament d’activitat concedida per la 
  Seguretat Social (tributaran com a rendiments del treball).

• Certificat de possible ajut o subvenció rebuda de la Generalitat de Catalunya per fer front a 
  la suspensió de l’activitat (tributaran com a rendiments de l’activitat).

Agràries:

• Certificats d’ingressos i retencions de les collites (cooperatives, i altres).
• Subvencions: Pagament únic, fruita seca, ajut oli, PRR vinya, incorporació, millores i altres. 
• Inversions (maquinària, tractor, millores, etc.) realitzades durant l’any.
• Indemnitzacions, assegurances agràries.
• Llistat de costos de treballadors contractats.
• Certificats Seguretat Social i Mútues de prestacions per malaltia.

GUANYS I PÈRDUES PATRIMONIALS
• En cas de venda d’habitatge, solars, pàrquings, locals etc.: escriptura o factura, de la compra
   i de la venda. Plusvàlua, justificants de possibles millores, despeses de compra, notari, registre, etc.
• Subvencions per adquisició d’habitatge habitual.
• Ajudes al lloguer.
• Ajudes per compra de vehicle (Pive/Renove...). Document acreditatiu de l’ajuda obtinguda.
• En cas de venda d’accions, fons d’inversió: document de la compra i venda.
• En cas de venda de béns afectes a activitats: document de la compra i venda.
• En cas d’haver obtingut premis de loteries i d’apostes: document corresponent a l’obtenció del 
   premi. Justificants de les reduccions i deduccions.
• Certificats acreditatius del grau de minusvalia expedits per l’ICAS (Generalitatde Catalunya).
• Deduccions per maternitat, imports cobrats (fills menors 3 anys, 100€ mensuals).
• Deduccions per despeses custòdia en guarderies (màxim 1.000€), addicional a les deduccions 
   per maternitat de fills menors 3 anys.
• Deduccions per família nombrosa (3 o més fills, o 2 si un d’ells té minusvalia), deduccions per 
   ascendent, descendent, o cònjuge a càrrec amb discapacitat i/o deduccions per família 
   monoparentals (amb 2 o més fills).
• Carnet de família nombrosa.
• Certificat emès pel Departament de Benestar Social del grau de discapacitat igual o superior al 33%.
• Aportacions a Plans de Pensions i a Mutualitats de Previsió Social.
• Habitatge habitual: Rebuts i contracte de lloguer (sempre i quan la data de formalització del 
   contracte sigui anterior a l’1 de gener del 2015).
• Certificat bancari de les quotes pagades de la hipoteca per a l’adquisició de l’habitatge habitual. 
   Antiguitat del préstec hipotecari (sempre i quan la data de compra de l’habitatge habitual sigui 
   anterior a l’1 de gener del 2013).
• Rebut assegurança incendi i vida lligat a hipoteca de l’habitatge habitual.
• Justificants de donatius: Creu Roja, Esglésies, ONG’s, Marató TV3, foment llengua catalana i altres.

ALTRA DOCUMENTACIÓ
En cas de separació :

• Sentència judicial de separació o conveni regulador.
• Pensions compensatòries al cònjuge. Pensions d’aliments als fills.

En cas d’estrangers:

• Fotocòpia del NIE de tota la família, dona i fills (si viuen a l’Estat Espanyol).



 

 

 

DE L’1 D’ABRIL AL 30 DE JUNY DEL 2021

www.paresiaubia.com

T. 977 600 750
erequena@paresiaubia.com

 IMPORTANT: Per tal d’obtenir les dades fiscals a Hisenda, ens haureu de facilitar
la "data de caducitat" dels DNI de tots els declarants.

Quan truqueu per demanar cita, haureu de tenir els DNI a mà.

Declaració de
la renda segura i
en mans de professionals

CAMPANYA DE LA

DECLARACIÓ 

DE LA RENDA  

2020   

Declaració de la renda segura
i en mans de professionals

Contacta’ns i et fem la declaració

CAMPANYA DE LA DECLARACIÓ DE LA RENDA

Horari d’atenció telefònica:
De dilluns a dijous de 8.30 a 13.30h i de 15.00 a 17.00h.

Divendres de 8.30 a 13.30h.

Ara és un bon moment
per planificar el futur

DONACIONS, HERÈNCIES, TESTAMENT, SUCCESSIONS...

Quan ens contactis per fer la renda, demana informació

Primera visita gratuïta

T’ajudem?


