
                      

                             

                    

 

 

Granollers, Abril de 2018 

 

 

 

 

 

Benvolgut client/a, 

 

 

 

El termini per a la presentació i liquidació de la declaració de l’Impost sobre la RENDA 

de les Persones Físiques corresponent a l’exercici de 2017 i l’Impost sobre el Patrimoni, 

en cas que sigui necessari, comença el dia 4 d’Abril i finalitza el 2 de Juliol. 

 

Per a una correcta confecció, és convenient realitzar un detallat estudi en cada cas en 

particular, per tal de valorar la manera més adient de presentar la declaració, bé de 

manera individualitzada o conjunta per a tots els membres de la unitat familiar. 

 

Per la qual cosa, és precís que amb la deguda antelació procuri reunir la documentació 

necessària que detallem en el full adjunt i concretar l’hora de visita al telèfon de les nostres 

oficines, 93 870 64 08, abans del dia 15 de juny, a fi de poder atendre’l amb major 

comoditat. 

 

També podem realitzar tota la gestió de forma online, de forma que pot contactar amb 

nosaltres per e-mail a agora@agora-sa.com. 

 

 

 

Esperant la seva visita, us saludem molt atentament, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Àgora, S.A. d’Assessorament i Serveis 

www.agora-sa.com 
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DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER L’ESTUDI DE LA DECLARACIÓ DE 

L’IMPOST SOBRE LA RENDA DE L’ANY 2017 

 

 

1. RENDIMENTS DEL TREBALL: 

 

1.1. Certificat Empresa 

1.2. Certificat Pensió 

1.3. Certificat del Servei Públic d’Ocupació Estatal (INEM) 

1.4. Justificant de Plans de Pensió – Plans Previsió Assegurats 

 

2. RENDIMENTS DEL CAPITAL MOBILIARI: 

 

Certificats Bancaris acreditatius de la percepció de: 

 

2.1. Interessos de comptes corrents, llibretes a la vista o termini 

2.2. Rendiments Lletres del Tresor 

2.3. Rendiments Deute Públic, Bons, Obligacions, etc. 

2.4. Dividends percebuts per accions 

2.5. Informació sobre Fons d’Inversió 

 

3. RENDIMENTS CAPITAL IMMOBILIARI: 

 

3.1. Rebuts de l’Impost sobre Béns Immobles (Urbans - Rústics) 

3.2. Si percep lloguer, import dels rendiments rebuts 

3.3. Justificants de les despeses produïdes en els immobles arrendats 

3.4. Certificats de retenció per lloguer de locals 

 

4. RENDIMENTS ACTIVITATS ECONÒMIQUES: 

 

4.1. Llibres registres d’Ingressos i Pagaments de l’activitat 

4.2. Originals de les cartes de pagament fraccionat a compte IRPF (Mod.130 ó 131), 

realitzats el 2017 

4.3. Justificants d’aportacions a Plans de Pensió, Plans de Previsió Assegurats i Mútues 

de Previsió Social 

 

5. GUANYS I PÈRDUES PATRIMONIALS 

 

5.1. Justificants de les operacions de compra - venda realitzades en l’exercici 

(Béns immobles, Accions, Fons d’Inversió, etc) 

5.2. Justificants pla PIVE 

 

 

6. DEDUCCIONS: 

 

6.1. Rebuts de pagament del lloguer de la vivenda habitual 

6.2. Justificants de la inversió en compra vivenda habitual i rebuts amortització  de 

préstecs per aquest concepte, pagats durant el 2017 

6.3. Justificants d’assegurança de llar vinculada a l’adquisició de vivenda habitual 

6.4. Justificants de donatius realitzats (Creu Roja, Església, Fundacions, etc) 

6.5. Justificació de les quantitats rebudes en concepte d’abonament anticipat de la 

deducció per maternitat. 

6.6. Justificació de Família Nombrosa. 




