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Benvolguts clients i amics
Des del passat dia 1 d’abril i fins el proper dia 30 de Juny de 2020 estarà oberta la Campanya de
Renda del exercici 2019. El termini de la campanya finalitzarà el dia 30 de Juny i el darrer dia
per domiciliar les declaracions a pagar, serà el 25 de Juny de 2020.
En el moment d’enviar la present circular, no tenim coneixement si les dates abans enunciades
es veuran (o no) modificades per les conseqüències de l’estat d’alarma derivades de la situació
COVID-19.
Us adjuntem enllaç a notes de premsa al respecte de les sol·licituds de diferents col·lectius de
tècnics tributaris que insisteixen en l’ampliació de terminis tributaris per no provocar un greuge
per les empreses https://www.apttcb.cat/ca/187/prensa_ficha.html
Per tal d’obtenir les dades fiscals que disposa Hisenda, cal que ens proporcionin una còpia del
seu DNI vigent, en la que es llegeixi bé la data de caducitat. També s’han de tenir en compte
les següents particularitats:
1) En el cas de que el DNI sigui permanent (caducitat any 9999) necessitarem que ens
proporcionin la data d’expedició.
2) En cas de que tinguin NIE necessitarem que ens indiquin el Número de soporte del NIE.
3) En cas de que no hagin presentat la renda l’exercici anterior, o que havent-la presentat
el resultat de la casella 505 sigui 0€, necessitarem els cinc últims dígits d’un número de
compte del que vostè fos titular a data 31 de Desembre de 2019.
També insistirem amb la signatura de l’atorgament de la representació, i la signatura del
consentiment d’accés a les vostres dades personals, segons preveu el RGPD (Reglament General
Protecció de Dades) i la nova LOPDPGDD per tots aquells clients nous, o bé aquells clients que
no ens hagin atorgat el citat consentiment exprés de forma prèvia.
Com a novetat d’aquest any:
1) Abans de la descàrrega de les dades fiscals, s’ha de RATIFICAR el domicili fiscal en el
moment de fer la declaració, per tant, tothom que hagi canviat de domicili pel motius
que sigui, ens el ha de comunicar per fer-ne la revisió i ratificació.
2) Per segon any, totes aquelles mares treballadores amb fills/es menors de 3 anys que
hagin assistit a una escola bressol durant l’any 2019 poden tenir dret a la deducció.
Aquests imports poden no sortir informats a les dades fiscals, per aquest motiu,
necessitarem que ens proporcionin informació sobre els imports pagats durant 2019 i
també els mesos durant els quals s’han pagat aquests imports.
3) Tots aquells que hagueu rebut la devolució de quantitats en concepte de clàusula
sol, IRPH o similars per part de l’entitat bancaria durant l’any 2019 o les rebreu en els
mesos del 2020 que transcorrin des del 1 de Gener de 2020 fins a finalitzar la Campanya
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de Renda (30 de juliol 2020), heu de rectificar les declaracions del IRPF dels anys 2015,
2016, 2017 i 2018 que puguin estar afectades per aquestes devolucions, o procedir a
l’ingrés (si cal) de les quantitats aplicades com a deducció per inversió de habitatge
habitual.
4) Tots aquells propietaris d’immobles que tenen ingressos per lloguers, han d’identificar
data i preu d’adquisició d’aquests immobles, sigui per adquisició mitjançant compravenda o mitjançant herència o donació.
La AEAT ha creat un nou Annex “D” de complementació voluntària, per identificar
mitjançant NIF els proveïdors de determinades despeses associades als lloguers
5) S’ha modificat el detall i la relació d’ingressos i despeses de les activitats econòmiques
en estimació directa. Per altra banda, els contribuents que fins al 2018, portaven la
comptabilitat ajustada a Codi de Comerç (CC), no estaven obligats a portar llibres
registre, doncs bé, a partir del 2019, encara que es portin els llibres segons CC, també
s’han de confeccionar els llibres registre a efectes de IRPF (format específic segons llei
IRPF)
La resta de novetats, més o menys significatives, les podeu consultar a
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/_Campanas_/_co
mp_Renta/_columnas__contenedor_Columnas_/_col_columna1/_AYUDA/Novedades_de_la_Campana_de_
Renta_2019/Novedades_normativas/Novedades_normativas.shtml
No ens estenem amb les condicions per estar obligat o no a fer la declaració, si que recordem
però, els qui estan obligats a presentar la declaració:
 Els contribuents que facin activitats econòmiques (empresaris, professionals,
agricultors, ramaders, etc.).
 Qui percebin rendiments de capital mobiliari no subjectes a retenció o ingrés compte.
 Qui hagi tingut guany patrimonial no subjecte a retenció o ingrés a compte i/o qualsevol
tipus de subvenció qualifica com a rendiment d’activitats econòmiques.
 Els contribuents amb imputació de rendes immobiliàries que procedeixin de més de vuit
(8) immobles.
 Els contribuents perceptors de rendiments de capital immobiliari (lloguers), en tots els
cassos i/o els perceptors de rendiments derivats d’arrendament o cessió de bens.
 Els socis, hereus, comuners o partícips d’entitats en règim d’atribució de rendes que
realitzin activitats econòmiques

I explicar també que hereus de les persones difuntes l’any 2019 o en els mesos del 2019 que
transcorrin fins a finalitzar la Campanya de Renda (30 de juny 2020), tenen l’obligació de
presentar la declaració del difunt:
a. Si el resultat és a ingressar, els hereus queden obligats a presentar la declaració i
ingressar l’import a Hisenda (sent aquest un import deduïble dins del Impost de
Successions).
b. si el resultat és a retornar, també s’ha de presentar la declaració, amb particularitats i
formalismes en quant als requisits per la devolució.
c. Els cònjuges que queden vidus, tenen dret a l’aplicació d’una deducció per viduïtat per
la declaració del any de la defunció i el posterior.
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Amb la finalitat de recordatori i d’estalviar-vos molèsties, us informem de la documentació
necessària per al càlcul i confecció de la vostra declaració:
-

-

-

Autorització (atorgament) degudament signat + Fotocopia del vostre DNI vigent
Certificat de rendiments de treball personal (certificat d’empresa).
En cas d’haver estat aturat, certificat de rendiments del SEPE.
En cas d’haver estat acomiadat, documentació acreditativa del acomiadament amb
detall del tipus i l’import de la indemnització
Pensió compensatòria i/o anualitats per aliments amb resolució judicial.
Rebuts de l’Impost sobre Béns Immobles (IBI o contribució).
Acords d’actualització de valors cadastrals rebuts de la Oficina del Cadastre
En immobles llogats: Ingressos per lloguers i despeses pròpies de cada un dels
immobles o lloguers. El número del DNI dels inquilins.
Sobre els pagaments del lloguer d’habitatge habitual: els imports pagats durant l’any
2019 (sempre que el contracte sigui anterior al dia 01/01/2015) i amb indicació del DNI
del propietari.
Certificats bancaris de préstecs hipotecaris, d’interessos de comptes corrents, d’estalvi.
Certificats de dividends obtinguts per la participació en fons propis de qualsevol entitat.
Certificats de rendiments provinents de la cessió a tercers de capitals propis.
Rendiments d’activitats econòmiques i pagaments fraccionats models 130 ó 131.
Guanys i pèrdues patrimonials, indicant valors d’adquisició i transmissió així com la data
de la seva realització (escriptures, certificats bancaris, pagaments de la plusvàlua
municipal, etc.).
Certificats d’aportacions a plans de pensions
Certificats d’aportacions a plans d’estalvi (PIAS, SIALP, etc.)
Certificats de donatius a entitats.
Certificats d’inversió en empreses de nova creació
Acreditació de minusvalidesa.
Dades dels ascendents i descendents de la unitat familiar, indicant el número del DNI i
si perceben cap tipus d’ingrés.
Deduccions per maternitat, informant els imports ja cobrats en el seu cas.
Donacions de quantitats donades als descendents amb motiu de l’adquisició del seu
primer habitatge habitual.
Indicació de l’ aportació obligatòria (església o obra social).
En cas d’ activitats econòmiques amb manteniment o creació d’ ocupació, informació
sobre la plantilla mitja.
Plan PIVE: factura de compra del vehicle de l’any 2019

I tota aquella altra documentació/informació que considerin rellevant a nivell fiscal, més la
informació fiscal que vostès s’hagin descarregat de la pàgina web de l’Agència tributaria.
***********************
Per qualsevol dubte o més informació, podeu adreçar-vos al Departament Fiscal per telèfon al
93.736.98.60 o per email a abac@abac.cat
Aprofitem la present per fer-vos arribar una cordial salutació,
Àlex Martínez
alex@abac.cat
Àbac Assessors SLU

3

