
  
 
ANNEX: DOCUMENTS NECESSARIS PER A LA CONFECCIÓ DE LA 
DECLARACIÓ DE L’IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES 
FISIQUES CORRESPONENT A L’EXERCICI DE 2.016.- 
 
 
 
1.- Personals: 
 
- Document Nacional d’identitat de tota la unitat familiar. 
- Variacions de la seva  situació familiar respecte de l’últim exercici (estat civil, fills, 
domicili, etc.) 
 
2.- Rendiments del treball personal: 
 
- Certificats  acreditatius de salaris i pensions (empreses,  Seguretat Social, Hisenda, 
INEM, etc.) amb indicació de les quantitats deduïdes per Seguretat Social i retencions a 
compte practicades.- 
-  Quantitats satisfetes a sindicats, col·legis professionals i despeses en defensa juridica.- 
 
3.- Rendiments del Capital Immobiliari: 
 
- Rebuts de l’Impost sobre Béns Immobles (I.B.I).- 
- Quantitats  rebudes d’arrendaments  urbans i rústics llogats i despeses, així com les 
escriptures de compra, (amb els d’arrendaments de locals comercials certificat de 
retencions emès per l’arrendatari).- 
- Amb el cas de  propietats venudes aportar escriptures de compra i venda o amb el seu 
defecte indicar dates i imports de la compravenda.- 
 
4.- Rendiments del capital mobiliari: 
 
- Certificació Bancària del saldo a 31 de desembre amb indicació dels interessos 
percebuts i retencions suportades a les comptes corrents, d’estalvi a termini, i dipòsits.- 
- Relació a 31 de desembre de valors mobiliaris cotitzats a Borsa, amb indicació dels 
dividends percebuts i retenció a compte.- 
- Relació a 31 de desembre de valors mobiliaris no cotitzats a Borsa, indicant el valor 
nominal, valor teòric, número d’accions i si s’han  percebut dividends indicar l’import i 
la retenció a compte.- 
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- Relació de vendes de valors mobiliaris amb indicació del preu i de les dates de compra 
i venda.- 
-. Premis de loteries i Apostes de l'Estat i Autonòmiques.- 
 
5.- Activitats: 
 
- Per els empresaris i professionals amb estimació directa llibre d’anotacions 
Comptables.- 
- Els agricultors, ganaders i professionals, certificats de les retencions practicades..- 
 
6.- Inversions: 
 
- Documentació acreditativa de pagaments efectuats per l’adquisició o rehabilitació 
d’habitatge.-  
- Fons i plans de  pensions.- 
- Inversions afectes a activitats empresarials, professionals o   agrícoles.- 
 
 
7.- Donatius: 
 
- Documentació acreditativa de donatius fets a l’estat, Comunitats Autònomes, 
Corporacions Locals i Universitats Públiques. A la Creu Roja Espanyola, a l’església 
Catòlica, associacions no catòliques legalment reconegudes. A les Fundacions 
legalment reconegudes i Associacions declarades d’utilitat pública.- 

 
8.- Lloguers: 
 
- Contracte de lloguer i quantitats pagades en concepte de lloguer de l’habitatge.- 
  

 
 
 
 
 

                      
 
     
 
             HORARI  
 
 
DILLUNS A DIJOUS: MATI  DE 9 A 13,30 HORES I TARDA DE 16  A 19,30 HORES 
 
DIVENDRES: MATI DE 8 A 14 HORES I TARDA TANCAT 
 
 
 
 


