Dubtes?
A Milla Assessors
te’ls responem tots.

RENDA
2018

Fes la renda amb nosaltres,
del 2 d’abril a l’1 de juliol.
Truca’ns i queda’t tranquil!
93 712 12 73
Sant Ferran, 132
(08205 ) Sabadell
www.millaassessors.cat

milla@millaassessors.cat

Documentació que cal portar:
• DNI del declarant, cònjuge, fills i ascendents a càrrec.

• Vendes d’elements patrimonials.

• Acreditació per discapacitat a partir del 33%.

• Rebuts de l’IBI de finques urbanes o rústiques del 2018.

• Certificat d’empresa acreditatiu dels ingressos
i retencions corresponents a l’any 2018.

• Imports cobrats per lloguer d’immobles i despeses.

• Documentació relativa a acomiadaments.
• Import de la pensió compensatòria rebuda
per separació o divorci.
• Quotes sindicals, col·legis professionals
i despeses de defensa jurídica.
• Si sou perceptors d’atur, d’invalidesa o pensionistes,
certificat de l’organisme corresponent.
• Certificats bancaris acreditatius dels interessos
i retencions de l’any 2018.

• Contracte de lloguer i imports pagats pel lloguer de
l’habitatge habitual (no deduïble a partir de l’1 de gener
de 2015).
• Pagaments fraccionats pel règim d’estimació objectiva
o directa de l’any 2018 (només si realitzeu alguna activitat
industrial, comercial o professional).
• Si sou autònoms i durant l’any 2018 heu estat de baixa
per malaltia: certificat expedit per l’INSS o per la Mútua.
• Aportacions al pla de pensions.
• Pensions per aliments dels fills pagades.

• Certificats bancaris d’accions, obligacions i bons.

• Donacions a associacions, fundacions, partits polítics, etc.

• Hipoteques i crèdits obtinguts per l’adquisició
de propietats urbanes.

• Subvencions rebudes: ajuda al lloguer, compra
de vehicles nous, rehabilitació d’edificis, etc.

• Assegurança de la llar i assegurança de vida,
contractada amb la hipoteca.

• Premis rebuts.

• Escriptura de l’habitatge habitual (només si pagueu
hipoteca i no l’heu portat en anys anteriors).
• No és deduïble l’habitatge habitual adquirit a partir
de l’1 de gener de 2013.

• Pensions cobrades a l’estranger durant l’exercici 2018.
• Quantitats retornades com a conseqüència
de les clàusules sòl.

