DOCUMENTACIÓ DECLARACIONS RENDA i PATRIMONI exercici 2018

A continuació us indiquem la documentació que necessitem per a la confecció de les vostres
declaracions, per tal d’aportar-nos la que no tinguem:
-

-

-

FOTOCOPIA DNI de tots els membres de la unitat familiar i altres membres amb dret a deducció
(necessitem la data de caducitat per revisar les dades fiscals de l’AEAT).
Declaracions de l’exercici 2017.
Modificacions de les dades personals del declarant, cònjuge, fills, pares/mares si s’escau, que hi
hagi respecte l’any anterior.
Certificat d’Empresa de rendiments de treball del declarant, cònjuge i fills, i/o Certificat de l’INSS
i SPEE (jubilacions, invalideses o atur), ajudes de la Generalitat i pensions compensatòries.
Certificats fiscals bancaris relatius als interessos i retencions practicades, així com dels saldos a
31-12-2018 i mitjans del darrer trimestre de 2018.
Certificats de dividends i compres i vendes d’accions o fons d’inversió, on hi hagi detall dels
imports de compra i venda, així com de les dates de les operacions.
Certificats de valoració de societats, accions, fons d’inversió, valor de rescat d’assegurances de
vida.
Justificació documental de les compres i vendes de qualsevol classe tals com d’immobles,
societats..., premis rebuts o qualsevol classe d’increments de patrimoni produïts durant l’any
2018 i ajudes i subvencions rebudes (per exemple per adquisició de VEHICLES).
Rebuts de contribució (IBI) de l’any 2018 i escriptures dels immobles dels que sigueu titulars. En
cas de tenir arrendaments d’immobles caldrà l’import rebut per aquest concepte i el certificat de
retencions si n’hi ha, així com totes les despeses pagades per la seva obtenció (assegurances,
reparacions, immobiliària,...) i els interessos abonats derivats de l’adquisició o rehabilitació
d’aquests immobles.
Si exerciu una activitat econòmica de la que no tenim coneixement, necessitarem les dades del
rendiment a 31-12-2018, o les dades dels mòduls si és el cas.

JUSTIFICACIÓ DE DEDUCCIONS I REDUCCIONS
Cal aportar justificació documental de les despeses que donen dret a deducció o reducció i que
permeten aplicar un estalvi en l’IRPF :
-

-

Carnet de família nombrosa.
Quantitats pagades per l’adquisició de l’habitatge habitual i amortització de la Hipoteca (per
habitatges adquirits abans de 01/01/2013).
Certificats acreditatius del grau de discapacitat.
Quantitats pagades pel lloguer de l’habitatge habitual, dades del propietari, referència cadastral
i data del contracte d’arrendament (lloguers que encara donen dret a la deducció : entre d’altres
requisits, per als contractes anteriors a 01/01/2015).
Certificats d’aportacions a plans de pensions.
Despeses derivades d’acomiadaments laborals ( factures d’advocat, etc.)
Deducció de maternitat : Pagament de despeses de LLAR D’INFANTS. Quantitats cobrades de
l’AEAT i cotitzacions de la Seguretat Social de l’exercici.
Pensions compensatòries i anualitats per aliments.
Certificats de Donatius a entitats.
Quotes d’afiliació i aportacions a partits polítics i sindicats.
Quotes obligatòries a Col·legis Professionals.

