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C/ Alt de Sant Salvador, 14 entresòl        43201  R E U S              web:www.masdeuasesoria.com 
TEL: 977.32.27.97               WhatsApp 673.854.075                         e-mail:info@masdeuasesoria.com 
 
NECESSITEM LA DOCUMENTACIÓ EL MES AVIAT POSSIBLE: 
SI ENS FAN ARRIAR ELS PAPERS AQUESTOS TINDRAN QUE 
ESTAR 24 HORES EN QUARANTENA ABANS DE PODER SER 
MANIPULATS. 
A MES TENIM SETMANA SANTA. 
NO PODREM RECOLLIR LA DOCUMENTACIÓ AL SEU DOMICILI 
PER LO QUE NECESSITAREM QUE ENS LA FACIN ARRIBAR. 
 

 
N/ referència                                                 S/referència                                                     Data                                                 _________         .         

CIRCULAR IMPOSTOS 1t                                                                    3 d'abril de 2020 
 
ASSUMPTE: 

 
Apreciat /da client/a: 
 
Desitgem que estiguin be, però tot i la situació que afrontem, els impostos del 1r. trimestre es 
tenen que presentar igualment i per tant els informem dels impostos pels qual vostè pot tenir que 
tributar: 
 

ABANS DEL PROPER DIA 17 D'ABRIL S’HAN DE PREPARAR: 
 
 (111) Liquidació de les retencions de les nòmines, dels professionals i agricultors.  
 (115) Liquidació de les retencions dels lloguers. (Si no fem la comptabilitat, necessitaríem 

copia dels rebuts de lloguer de gener, febrer i març) 
 (123) Liquidació de retencions sobre dividends, interessos i rendiments del capital mobiliari. 
 (130) Liquidació del pagament a compte de la declaració de renda.  
 (303) Declaració trimestral de l’I.V.A.  
 (349) Declaració d'operacions amb països de la Unió Europea. 
 (202) Pagament a compte de l' Impost de Societats. 
 
TOTS ELS IMPOSTOS D’AQUEST TRIMESTRE ES PODRAN AJORNAR DE MANERA 
EXCEPCIONAL PER UN PERÍODE DE 6 MESOS (els 3 primers sense interessos) màxim 
30.000€. 
 
HORARI ESPECIAL DURANT L’ESTAT D’ALARMA DE 8 A 15 HORES 
 (Sols per lliurament de documents, no s’atendran visites) 
 
 
Als clients que fem la comptabilitat els hi recordem que: El dia 14 D’ABRIL serà l’últim dia per 
fer-nos arribar les factures donat que la recomanació ELS DOCUMENTS TINDRAN QUE 
ESTAR 24HORES EN QUARANTENA ABANS DE PODER-LOS MANIPULAR i per tant,  per 
fer-nos responsables d’una feina correcta, necessitem que les factures estiguin al nostre despatx 
amb l’antelació suficient.  
 
 
 

Membre d’associació professional de tècnics 
tributaris de Catalunya i Balears 
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Quedem a la seva disposició per solucionar aquest tràmit. 
 
     XAVIER MASDEU 
                       Assessor fiscal i Tècnic Tributari nº 1102 
NOTA: 
NOU SERVEI!  ASSEGURANCES. Demani pressupost sense compromís!  
 
 
El tractament de les seves dades personals i l’enviament de comunicacions per mitjans postals estan ajustats a la normativa establerta per la Llei 
Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (B.O.E. 14/12/1999). Les dades de aquest document s’integren 
en un fitxer automatitzat del que aquesta assessoria és responsable, i li garanteix el seu dret d’accés, rectificació, oposició i cancelꞏlació 


