
 

 
 

 

 

 

1. Número de referència i/o Dades Fiscals de l’exercici 2016 i Renda 

any 2015.  

2. Situació Personal (Casat, Separat, Solter, Vidu, % Discapacitat) 

- Número de Fills (nom i cognoms, data naixement, DNI, discapacitat 

(si fos el cas)) 

- Pensions compensatòries als fills en cas de divorci por sentència 

judicial. 

3. Informació Fiscal:  

a. Ingressos de nòmines, incloent-hi retencions i cotització a la 

Seguretat Social. 

b. Cotitzacions d’autònoms. 

c. Ingressos per pensions, així com les aportacions als plans de 

pensions. 

d. Comptes bancaris i actius financers. 

e. Béns immobles a nom de l’interessat. 

4. Certificat de retencions sobre salaris i de retenció de professionals:  

f. Salari brut, incloent-hi retribució en diners, en espècie, dietes… 

g. Cotitzacions a la Seguretat Social. 

h. Retencions per IRPF. 

5. Certificat de prestacions i retencions. En els casos de pensions de 

jubilació, atur i/o accidents. 
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6. Certificat de comptes bancaris. 

7. Rebut IBI o cadastre (quan procedeix deducció habitatge habitual i/o 

lloguer d’habitatge) 

8. Rebuts de la Hipoteca per habitatge habitual (resum fiscal/Renda 2016 

dels bancs, quan procedeix deducció per habitatge habitual o deducció dels 

interessos pel lloguer de l’habitatge) 

9. Lloguers:  

- Com a arrendador: rebuts d’ingressos, així com factures de les despeses. 

Per al lloguer de locals, cal el certificat de retencions que ens ha practicat 

l’inquilí.  

-  Com a arrendatari: rebuts del lloguer pagats 

10. Escriptures de venda o donació d’immobles. 

11. Certificat de valors cotitzats. El banc o entitat gestora ens ha de facilitar 

aquesta documentació. 

12. Certificats de fons d’inversió. 

13. Certificats d’assegurances de vida, jubilació o malaltia. 

14. Certificat de discapacitat, així com en el cas que sigui necessària 

l’acreditació de necessitat d’obres d’adequació en l’habitatge per a 

discapacitats.  

15. Informació fiscal del pla de pensions. Informació sobre les aportacions 

facilitades pel banc. 

16. Llibres comptables. Informació comptable d’empresaris o professionals 

que portin a terme una activitat econòmica. 

17. Impresos dels pagaments fraccionats. Per a empresaris i professionals. 

18. Qualsevol altra informació fiscal que consideri rellevant per a la seva 

declaració. 


