CAMPANYA RENDA I PATRIMONI 2018
Benvolgut client,
Com cada any des de Boldú Plà i Associats S.L. els volem enviar les principals novetats de la campanya de Renda i Patrimoni
de l’exercici 2018 així com les principals dades a tenir en compte.

TERMINI DE PRESENTACIÓ
Des del 2 d’abril fins a l’1 de juliol. Sent el 26 de juny el dia límit per domiciliar els imports a pagar.
Com a regla general estaran obligats a declarar la renda del 2018, aquells contribuents que durant l’exercici anterior hagin
tingut:
• Rendiments del treball que van superar els 22.000 euros a l’any. El límit baixa a 12.643 (com a novetat) si: els ingressos provenen de més d’un
pagador, si la suma del segon i restants per ordre de quantia supera els 1.500 euros, o quan es reben pensions compensatòries d’un cònjuge o
anualitats per aliments no exemptes.
• Rendiments del capital mobiliari i guanys patrimonials sotmesos a retenció o ingrés en compte, que en el seu conjunt, superen els 1.600 euros
anuals.
• Rendes immobiliàries imputades, rendiments íntegres del capital mobiliari no subjectes a retenció derivats de Lletres del Tresor i, subvencions per
l’adquisició d’un habitatge protegit o preu taxat, on el conjunt supera els 1.000 euros anuals.
• No declararan si s’obté rendiments del treball, de capital o d’activitats econòmiques, així com guanys patrimonials, on el conjunt no superi els
1.000 euros anuals i pèrdues patrimonials de quantia inferior a 500 euros. Com a novetat, s’inclouen també, en aquest grup, els demés guanys
patrimonials derivats d’ajudes públiques.

LES MODIFICACIONS RESPECTE L’ANY ANTERIOR
IMPOST DE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES
PRINCIPALS NOVETATS:
• Augmenten els imports que reduiran els rendiments nets del treball, augmentant-se tanmateix la quantia per sota de la qual
s’aplicarà la reducció.
• El límit excloent de l’obligació de declarar en cas de percebre rendiments del treball que procedeixin de més d’un
pagador, s’eleva a 14.000 euros, malgrat el règim transitori establert per l’any 2018, el qual serà de 12.643 euros, tal i
com s’indicava anteriorment.
• S’incrementa la deducció per maternitat un màxim de 1.000€ addicionals per despeses de custodia a guarderies o centres
d’educació infantil pels fills menors de 3 anys. Pel que fa a aquest increment, no serà possible l’abonament anticipat del
mateix. Aquesta despesa deduïble engloba la preinscripció i matrícula dels menors, l’assistència, en horari general o ampliat
i els de l’alimentació.
• S’incrementa l’import de la deducció per família nombrosa o per persones amb discapacitat a càrrec fins a 600€ anuals
per cada fill que formi part de la família nombrosa i excedeixi del nombre mínim de fills exigit per tal que la família hagi
adquirit la condició de família nombrosa.
• La presentació per maternitat i paternitat està exempta, pel que no s’ha d’introduir a la declaració, d’acord amb la recent
sentència del Tribunal Suprem.
• Modificació de la tributació sobre els premis de determinades loteries i apostes. Per l’exercici 2018 estarà exempts de
tributació els primers 10.000 euros, tributant per la resta, si el premi excedeix d’aquest import. Aques import anirà augmentant
en els pròxims anys.

IMPOST SOBRE EL PATRIMONI
• Es prorroga el restabliment d’aquest impost en 2017, encara que es mantindrà sense modificacions respecte a les
disposicions anteriors.
NOTA: Aprofitem l’ocasió per informar-li que per aquest any, l’Agència Tributària no enviarà l’esborrany al seu domicili. S’haurà de demanar exclusivament per via telemàtica
(aquest any, a més, es necessitarà per obtenir-lo, la vigència del DNI). Cal recordar-li que no és convenient que doni el vistiplau de l’esborrany i presenti la Renda sense haver
fet l’estudi i el repàs adequat. Recordi que la responsabilitat sempre és del contribuent, encara que les dades que li han enviat des de AEAT, estiguin INCOMPLETES O HI HAGI
ALGUNA EQUIVOCACIÓ.
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LA DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA
CONFECCIÓ DE LA DECLARACIÓ ÉS:

PER

A

LA

1. Renda 2017 (únicament si no la va realitzar a Boldú Plà).
2. Dades fiscals AEAT 2018, si va tramitar la renda l’any passat amb nosaltres
i no té l’esborrany, ho podem descarregar telemàticament.
3. DNI i membres de la unitat familiar i altres parents que visquin al seu

IMPORTANT

domicili. Estat civil i data de naixement.
4. Tipus d’unitat familiar, monoparental, amb fills a càrrec, separació judicial...

Durant els últims anys la AEAT està duent a terme

5. Justificants bancaris o certificats dels pagaments realitzats a guarderies

revisions contínues de les rendes presentades,
prestant especial atenció a:

o centres d’educació infantil
6. Dates de naixement i grau de minusvalidesa, si fos el cas del titular o
familiars del declarant.
7. Certificat de rendiments de treball personal, pensions i unes altres.
8. Rendiments del capital mobiliari (rendiments de comptes bancaris,
d’assegurances...).

desocupats...).

dels dos progenitors, i la forma de declarar-los.
2. Si és parella de fet, des de quina data o bé

sentència i resolució de la custòdia.
• Hipoteques i ampliacions sol·licitades

Rendiments d’activitats econòmiques, professionals, autònoms.

de l’habitatge habitual no al moment
de la compra.

Ingressos i despeses pagaments a compte (Model 130)
11.

1. Si es disposa de fills únicament a càrrec d’un o

si existeix separació o divorci, data de la

9. Rendiments del capital immobiliari (dades d’immobles llogats, immobles

10.

• Informació de tipus d’unitat familiar:

Documentació acreditativa de pagaments: hipoteca, rebuts de l’IBI,

Per aquest motiu els recordem de la

altres préstecs per l’adquisició d’habitatge habitual, data de la compra. Qualsevol

importància

tipus de modificació de la hipoteca o de sol·licitud d’una nova.

assessors de la situació

12.

Justificants de compra i venda de béns immobiliaris, accions,

d’informar

els

nostres

o situacions

familiars del 2018, així com de l’existència
d’hipoteques

demanades

en

dates

participacions, béns mobles (cotxes) i altres... En aquests casos és convenient

posteriors a la compra de l’habitatge

portar tota la documentació de la compra i de la venda.

habitual o augments de la mateixa.

13.

Deduccions de lloguer, si és el cas, rebuts pagats i DNI propietari, data

d’inici de l’arrendament.
14.

Acreditacions de donacions a entitats.

15.

Imports de plans de pensions contractats durant el 2018.

16.

Quotes

abonades

per

afiliacions

a

sindicats

i

col·legis

EN CAS D’ALGUN DUBTE,
ESTEM A LA SEVA DISPOSICIÓ
EN QUALSEVOL DELS DOS
DESPATXOS.

professionals.
17.

Rebuts d’indemnitzacions per extinció de relació laboral, justificant de

despeses i certificats de subsidi d’atur si escau.

PER A PATRIMONI:
1. Certificat de saldos bancaris, valors, béns, deute públic a data

OBSERVACIÓ: Agrairíem que, si vostè
volgués que li confeccionem la Declaració
de Renda, demani hora de visita el més
aviat possible. Esperar als últims dies
reporta presses i no poder atendre’l
com cal.

31/12/2018.
2. Rebuts de l’IBI dels immobles de propietat a valor de compra si aquest és
superior al valor cadastral.

Rebi una cordial salutació.

3. Deutes a 31/12/2018: hipoteques, préstecs, etc.
4. Béns a l’efecte d’activitats econòmiques (immobles i uns altres) valor
comptable.
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