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Sabadell, 2 de maig de 2012 
 
REF.: DECLARACIÓ DE RENDA  2011 
 
 
Distingits Srs.: 
 
Ens permetem recordar-li que d’acord amb la legislació vigent, properament estarem ja 
dins del termini reglamentari per la formalització i presentació de la “declaració de 
l’impost sobre la renda de les persones físiques i del patrimoni ” corresponent al passat 
exercici de 2011. 
 
 
A l’haver-nos confiat en anys anteriors aquest tràmit, és pel que li participem tal 
circumstància, figurant al full annex els antecedents que, pels conceptes que a vostè 
li puguin afectar, ens són necessaris per aquesta gestió. 
 
 
Amb la intenció de poder atendre’l com vostè es mereix, evitant aglomeracions d’última 
hora i pèrdues de temps innecessàries, LI AGRAIREM QUE ENS SOL·LICITI DIA I 
HORA DE VISITA PER TELÈFON, des d`ara mateix. 
 
 
 
 
Rebi la nostra salutació més cordial. 
 
 
MARIMON ASSESSORS, S.L. 
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DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER LA RENDA DE 2011 
 
 
* Certificat del sou brut anual, retencions i deduccions .Especial atenció a les quantitats 
provinents d’un ERO i possibles quantitats pendents  de cobrament. 
 
* Document acreditatiu de les pensions i prestacions rebudes de l’I.N.S.S.(incloses les 
d’incapacitat laboral transitòria) amb excepció de les percebudes en concepte de gran 
invalidesa o invalidesa absoluta i orfandat. 
 
*  Certificat d’havers passius i prestació d’atur que s’ha percebut al 2011. 
 
* Determinació de l’import de la deducció per maternitat de mares treballadores amb 
fills menors de tres anys(100euros).  
 
* Imports cobrats i despeses satisfetes per l’arrendament d’immobles urbans, de forma 
individualitzada per immoble . Els lloguers de vivenda, si el llogater té una edat entre 18 
a 30 anys i uns ingressos nets de treball o activitat empresarial SUPERIORS al IPREM , 
estaran exempts de l’impost, és convenient disposar del certificat al respecte. 
 
* Certificats de les retencions sobre arrendaments fetes i ingressades pels seus 
arrendataris durant 2011. En cas d’incobrament de rendes, necessitem saber els 
períodes als que pertanyen. 
 
* És imprescindible aportar  els rebuts de contribució urbana i rústica de tots els 
immobles per la seva imputació en renda.  
 
* Escriptures de propietat formalitzades dins el 2011 (compres, vendes o herències) o 
contractes privats de compra o venda incloent totes les despeses inherents. 
 
* Hipoteques i crèdits formalitzats per l’adquisició de propietats urbanes, així com 
certificats de comptes habitatge. 
 
* Certificats bancaris d’accions, obligacions i bons. 
 
* Certificats bancaris de c/c, llibretes d’estalvi, actius financers, etc... 
 
* Activitats empresarials, professionals, artístiques i agràries: relació d’ingressos, 
compres, despeses, rendiment net i pagaments fraccionats. Primes d’assegurança 
mèdica satisfetes pel titular i pagades també per compte del cònjuge i fills. Certificats 
de retencions tant de les activitats professionals o empresarials en Estimació Objectiva. 
Possibilitat de deduir els incobrats. 
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* Import dels interessos pagats dels préstecs per cursar estudis universitaris de tercer 
cicle. 
 
* Certificat de rescat de les assegurances de vida, mort i invalidesa. 
 
* Aportacions a plans de pensions deduïbles exclusivament  per les persones que 
obtinguin rendiments del treball o d’activitats econòmiques, així com els realitzats a 
favor del cònjuge i persones amb discapacitat. 
 
*Anualitats per aliments satisfets  als fills i pensió compensatòria  a favor del cònjuge 
per sentència judicial. 
 
* Imports pagats pel lloguer de vivenda habitual . 
 
*Quantitats rebudes en concepte d’ajudes al lloguer fixat en 210 euros mensuals. 
 
* Donacions a l’Estat, Creu Roja, església catòlica, fundacions, associacions per foment 
de la Llengua Catalana, etc. 
 
 *Quantitats satisfetes  per quotes d’afiliació, aportacions i donacions a partits polítics . 
 
NOVETATS:  
 
1) Deducció per obres a qualsevol habitatge que tingui per finalitat un estalvi 
energètic. Només son deduïbles les quantitats pagades a través d’entitat bancària. 
. 
2) Existeix l’obligatorietat per aquest any i el següent de presentar la declaració de 
l’Impost sobre el Patrimoni per aquelles persones que superin 700.000,00 € tenint en 
compte que l’habitatge habitual no computa fins a 300.000,00 €. 
 
 
 Un any mes hem sol·licitat en nom seu a l’Agència Tributaria, les seves dades 
fiscals amb el propòsit d’evitar contradiccions i possibles incidències posteriors. Els 
agrairíem que ens les facin arribar junt amb la resta de documentació. 

 
 
 
     MARIMON ASSESSORS, SL 


