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Reus a 30  d’Abril del 2020. 
 
Apreciat /da Sr/a: 
 
Com cada any per aquestes dates, els  recordem que estem a la seva disposició per 
l’assessorament i la gestió de l’ IMPOST SOBRE LA RENDA I EL PATRIMONI 
corresponent a l’exercici  2019.  
 
AQUESTA ANY NECESSITEM LA MÀXIMA COLꞏLABORACIÓ DE TOTHOM 
PER EVITAR, EN LO POSSIBLE, EL CONTACTE PERSONAL. ENS PODEN 
ENVIAR LA DOCUMENTACIÓ PER MAIL O WHATSAPP  I ENS REUNIM 
PER TELÈFON O SKIPE. DEIXANT LA VISITA PRESENCIAL COM A ÚLTIM 
RECURS. 
 
El termini de recepció de declaracions el comencem el proper dia 7 de Maig, i 
l’acabarem el  26 de juny. I per tal d’evitar presses els emplacem a trucar, demanar 
per Montse o Marta,  per tal de concretar la manera mes còmoda per solucionar el 
tràmit.  
 
El nostre horari d'oficina ordinari és, DURANT L’ESTAT D’ALARMA, des de les 8 
del matí fins a les 3 de la tarda. Fora d'aquest horari, l'atendrem gustosament, si ens 
avisa amb antelació.  
 
Al revers trobarà relació orientativa de la documentació necessària per realitzar 
aquest tràmit. 
 
Esperem saludar-los, ni que sigui telefònicament,  els propers dies.   
 

 
                                      XAVIER MASDEU 

                                            Assessor fiscal i Tècnic Tributari nº 1102 
 
 
 
Li informem que tractem les seves dades personals amb la finalitat de realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal, així com 
enviar-li comunicacions comercials sobre els nostres productes i/o serveis. Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui 
la relació comercial o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos 
en què existeixi una obligació legal. Així mateix, li informem de la possibilitat d'exercir els següents drets sobre les seves dades personals: 
dret d'accés, rectificació, supressió o oblit, limitació, oposició, portabilitat i a retirar el consentiment prestat. Per a això podrà enviar un email 
a: info@masdeuasesoria.com 
A més, l'interessat pot dirigir-se a l'Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent per obtenir informació addicional o 
presentar una reclamació. Si vostè no desitja rebre la nostra informació, posi's en contacte amb nosaltres enviant un correu electrònic a la 
següent adreça:  info@masdeuasesoria.com. 
 



 
 
 
 

DOCUMENTACIÓ ORIENTATIVA DECLARACIÓ DE RENDA 2019 (*): 
 

 DNI i dels membres de la unitat familiar (inclosos els fills majors de 14 anys i ascendents amb 
dret a deducció). 

 Declaració de renda del 2018, si no la va fer al nostre despatx. O en cas de que l’any anterior no 
l’hagués fet, un número de compte bancari per poder demanar l’esborrany. 

 Certificats de la feina, o de l’atur,  de  la pensió o la baixa per malaltia. 
 Certificats bancaris d’interessos, lletres del Tresor, Bons, dividends d’accions,  ets. 
 Referència cadastral del vostre habitatge habitual, tan si és de propietat, com si viviu de lloguer, o 

en el pis d’un familiar (consta al rebut municipal de l’IBI) 
 En el cas de vendes d'immobles, finques, pàrkings, ets. Necessitem l'escriptura de compra inicial 

i les despeses de la compra, així com la data i l' import de la venda i les despeses pagades. 
 En el cas de vendes d'accions o participacions en societats, tan si cotitzen en borsa, com no, 

necessitem la data i l' import de la compra i la data i l' import de la venda. 
 Qualsevol altre ingrés rebut durant l'any 2019: comissions, reintegraments de plans d’estalvi, de 

pensions, indemnitzacions, ajudes o subvencions.ets. 
 Rebuts de Contribució urbana, I.B.I. (inclòs de pàrkings, trasters, terrenys)  dels que sigueu 

propietaris. 
 En cas de pagar hipoteca de l'habitatge habitual, adquirits amb anterioritat al 2013, rebuts de 

l’exercici 2019 o certificat bancari. 
 Si viviu de lloguer, rebuts de 2019 i contracte. 
 Si teniu fills menors de 3 anys i heu cobrat l’ajuda estatal de 100 € mensuals,relació dels imports i 

mesos cobrats, ho se heu cobrat l’ajuda de família nombrosa, el import cobrat. 
 Si teniu fills menor de 18 anys, hi han obtingut algun tipus d’ingrés, documentació del 

rendiment corresponent. 
 Si teniu fills majors del 18 anys que conviuen amb la unitat familiar, justificant o conèixer els 

seus ingressos, si han fet declaració o han confirmat l’esborrany, o en el cas que no ho 
sàpiguen, un número de compte bancari al seu nom per poder demanar el seu esborrany. 

  Justificant de les aportacions a plans de pensions. 
 Rebuts de quotes sindicals i/o a partits polítics. 
 Rebuts o certificats dels  donatius  efectuats. 
 Rebuts de despeses de defensa jurídica, per litigis amb l'empresa on treballa. 
 Altres circumstancies familiars que hagin pogut sobrevindra durant el 2019: Convenis de 

separació o divorci, canvis de situació civil, canvis en la unitat familiar, per naixements, 
defuncions, convivència efectiva amb pares o fills, pensions compensatòries a ex-parelles o a 
fills, variacions de custodia, etc...  

 Qualsevol altre document que cregui que pot tenir algun interès. 
 
SI ÉS EMPRESARI/A O PROFESSIONAL I/O PROPIETARI/A DE BENS EN LLOGATS. 
 Pagaments trimestrals (130/131, 303 i 390) si no estan al nostre despatx. 
 Llibres oficials de 2019 (ingressos, despeses, béns d’inversió) si no estan al nostre despatx. 
 Si tributa per mòduls, justificants dels mòduls que afectin al seu negoci, si no estan al nostre 

despatx. 
 Per agricultors; certificats de les retencions practicades pels clients, justificació de les despeses 

en gas-oil, fertilitzants,  bens amortitzables, ets. 
 Pels propietaris d’immobles llogats, certificats dels inquilins amb les retencions practicades, i 

justificant de les despeses ocasionades per les finques llogades. NOVETAT 2019: 
NECESSITAREM COPIA DE L’ESCRIPTURA DE COMPRA O HERÈNCIA DE LA 
PROPIETAT LLOGADA, I EL CONTRACTE DE LLOGUER. 

 
 
(*) En negreta les dades que no conten al esborrany i per tant es important que ens les faci 
arribar. 


