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CAMPANYA  RENDA  2020 
 

ES  REALITZEN  RENDES  DES  DE  35 €. OFERTA  ADREÇADA  ALS 

AFILIATS/DES  DEL  SINDICAT  DE  MOSSOS  D’ ESQUADRA. 

Zona Àrea Metropolitana de Barcelona, El Maresme i el Vallès Oriental i Occidental. 
 

Dates clau :  7 d’ abril: s’ha  iniciat el termini per presentar la Declaració de la Renta por internet.  

Qui té l’ obligació de declarar? Els contribuents no obligats: 

Regla Renta obtinguda Límits Altres condicions 

1º Rendiments de treball 22.000 ● Un pagador (2º  i restants ≤ 1.500 euros anuals). 
● Prestacions passives de dos o mes pagadors 

quines retencions hagin sigut determinades per  
l’ Agència Tributaria. 

14.000 ● Més d’ un pagador (2º i restants >1.500 euros 
anuals). 

● Pensions compensatòries del cònjuge o 
anualitats per aliments no exemptes. 

● Pagador dels rendiments no obligat a retenir. 
● Rendiments subjectes a tipus de retenció. 

● Rendiments del capital 
mobiliari. 

● Guanys patrimonials. 

1.600 ● Subjectes a retenció o ingrés a compte, excepte 
guanys patrimonials procedents de transmissions 
o reemborsaments d’ accions d’ ICC en que la 
base de retenció procedeixi determinar-la per la 
quantia a integrar a la base impossable. 

● Rendes immobiliàries 
imputades. 

● Rendiments de Letras 
del Tesoro. 

● Subvencions per a l’ 
adquisició d’habitatges 
de protecció oficial o 
de preu taxat. 

● Altres guanys 
patrimonials derivats d’ 
ajudes publiques. 

1.000  

2º ● Rendiments del treball. 
● Rendiments del capital 

(mobiliari i 
immobiliari). 

● Rendiments d’ 
activitats 
econòmiques. 

● Guanys patrimonials. 
● Pèrdues patrimonials 

1.000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<500          

● Subjectes o no a retenció o ingrés a compte. 
 

 

 

 

 

 

● Qualsevol que sigui la seva naturalesa. 
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La data límit de presentació  és el 25 de juny per les rendes amb resultat a ingressar amb domiciliació 
bancaria i fins el 30 per a la resta de tributaris. 
 

Per a més informació, contacta amb: 
 

EL MASNOU ASSESSORS               686431129 (WhatsApp) //            tonitrillo@elmasnouassessors.cat 

 

Documentació necessària   

General: 

Copia del DNI del titular i dels qui figurin en la declaració 

Renda exercici 2019 

Número IBAN del compte bancari. 
 
Referències cadastrals de tots els immobles de la seva propietat o en els que visqui de lloguer 
o en altres circumstàncies.  
 

 

Per poder gaudir d’aquesta oferta, caldrà acreditar la pertinença al sindicat SME 

 

 


