Tàrrega, 9 d’abril de 2015

DECLARACIÓ DE LA RENDA – PATRIMONI 2014

Benvolgut client,

Com cada any ens tornem a ficar en contacte per a recordar-li que comença el termini de
presentació de la declaració de la renda que acaba a finals de juny. Enumerem els
documents i justificants necessaris per a la confecció de la renda:

1.- INGRESSOS PER RENDIMENTS DE TREBALL :






Certificat de l’empresa.
Quotes de sindicats.
Certificat de pensions.
Prestacions per atur.
Pensions entre cònjuges.

2.- RENDIMENTS DE CAPITAL MOBILIARI :


Certificats de bancs, caixes i altres entitats financeres.

3.- RENDIMENTS DE CAPITAL IMMOBILIARI :
a) Habitatge propi:
 Rebut de contribució.
 Certificats o rebuts de hipoteca o préstec.
 Subvencions per a la compra.
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b) Altres habitatges o locals no llogats:
 Rebut de contribució.
c) Habitatges i locals llogats:
 Ingressos dels lloguers.
 Despeses: contribució, tributs, administració, conservació, assegurances, interessos.
 Certificats de retencions.
 Rebut contribució.
4.- RENDIMENT D’ACTIVITATS EMPRESARIALS O PROFESSIONALS:





En mòduls: els pagaments fraccionats model 131.
Agricultors en mòduls: els ingressos i subvencions rebuts..
Altres activitats: els llibres de l’activitat i els pagaments fraccionats model 130.
Certificats de retenidors.

5.- PÈRDUES I GUANYS PATRIMONIALS.


Produïts per la venda d’immobles, accions, fons d’inversió, donacions. Cal portar
el valor i data de compra així com el valor i data de venda.

6.- REDUCCIONS.



Aportacions a plans de pensions.
Anualitats entre cònjuges per decisió judicial.

7.- DEDUCCIONS :





Adquisició d’habitatge habitual (comprat fins a 2012)
Donatius a determinades entitats.
Pagament de lloguer de l’habitatge habitual
Cobrament mensual dels 100 € per fill menor de 3 anys.

Per a evitar esperes i presses d’última hora recomanem que ens visiti el més aviat possible.
Aprofitem per a saludar-vos molt cordialment.
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