
A partir del 2 d’abril de 2019 i fins al 1 de juliol, s’obre el 
termini de presentació de les declaracions de Renda.

Un any més, posem a la seva disposició el Servei de Cam-
panya de Renda.

Recordar l’importància d’estar assessorat correctament, així 
en el cas d’habitatge habitual, la deducció d’hipoteca, si es-
cau, la tributació del matrimoni per separat....

En el supòsit que vostè tingui llogat un habitatge, les despe-
ses que pot deduir-se.

Tingui en compte que l’Agència Tributària, ha llançat cam-
panya de revisió a propietaris que tinguin llogat habitatges 
d’ús turístic i altres tipus de lloguer d’habitatges.

En el supòsit que vostè hagi venut un habitatge el 2018, com-
provar si hi ha increment patrimonial, o a reinvertit l’import...

L’equip de l’Àrea Fiscal, l’informarà del Servei de Renda:

El servei inclou:
• Estudi de l’esborrany d’Hisenda i les dades fiscals

• Recepció i comprovació de documents

• Càlcul de la quota a ingressar/ retornar

• Confecció Declaració, model D-100, i 2n termini, model  
 102 i D-714

• Assessorament integral dels impostos

Documentació necessària per 
a la confecció de les declaracions:
• Liquidació de l’IRPF de l’exercici anterior 2017 i la de pa- 
 trimoni 2017

• DNI i membres de la unitat familiar

• Certificats de rendiment del treball personal

• Rendiment del capital mobiliari. Certificats bancaris

• Rendiments del capital immobiliari. Rebuts, IBI, escriptu- 
 res adquisició

• Documentació acreditativa de despeses: rebuts d’IBI,  
 préstecs adquisició habitatge

• Justificants de compra i vende de béns, en el seu cas,  
 així com qualsevol altra documentació d’interés fiscal
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L’inform@tiu

Si desitja donar-se de baixa de les nostres publicacions i enviaments comercials, respongui al correu inflh@cpulh.com, i indicant en l’assumpte la paraula “BAIXA”. Informatiu.

Informació Protecció de Dades de Cambra de la Propietat Urbana de L’Hospitalet del Llobregat (infolh@cpulh.com):
FINALITAT: Informar-lo dels nostres productes i serveis per mitjans electrònics. LEGITIMACIÓ: Interès legítim a mantenir-li informat en la seva condició de client, o consentiment 
del interessat i/o usuari. CESSIONS: No es contemplen. CONSERVACIÓ: Durant la relació contractual i/o fins que ens sol·liciti la baixa comercial i, durant els terminis exigits 
per llei per atendre eventuals responsabilitats finalitzada la relació. DRETS: Pot exercir el seu dret d’accés, rectificació, supressió, portabilitat de les seves dades i la limitació o 
oposició en el correu electrònic del responsable. En cas de divergències, pot presentar una reclamació davant l’Agència de Protecció de Dades (www.aepd.es).

https://www.facebook.com/La-Cambra-de-la-Propietat-
Urbana-de-lHospitalet-1000562843389580/

Per qualsevol ampliació de l’informació poden dirigir-se al nostre Departament Fiscal, 
trucant als telèfons 93 337 00 02; 93 296 80 57, al correu: infolh@cpulh.com

o a través de la web www.cpulh.com 
  La Cambra de la Propietat Urbana de l’Hospitalet-1000562843389580/

Esborrany Renda 2018
Inici de la campanya: 2 d’ABRIL DE 2019.

La sol·licitud es pot realitzar: 
Internet: www.agenciatributaria.es

Terminis de presentació:

A) Presentació telemàtica: qualsevol que sigui el resultat, 
des del 2 d’abril a l’1 de juliol (fins al 26 de juny si se’n 
domicilia el pagament.

B) Si la presentació es realitza en paper i la declaració és a 
tornar, des del 14 de maig fins l’1 de juliol.

C) Si la presentació es realitza en paper i la declaració és a 
ingressar i sen’n domicilia l’ingrés, des del 14 de maig al 
26 de juny.

D) Si la presentació es realitza en paper, la declaració és a 
ingressar i no se’n domicilia el pagament, des del 14 de 
maig fins l’1 de juliol.

Campanya de renda 
i patrimoni 2018  


