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RENDA I PATRIMONI EXERCICI 2021-DOCUMENTACIÓ I DADES NECESSÀRIES 
 

 
 
a) Rendiments del treball.  

Certificats de les empreses o entitats pagadores de rendes del treball (sous, salaris, prestacions de 
jubilació, de viduïtat, d’orfandat, d’atur. . .). 
Pensions compensatòries o per aliments en cas de separació matrimonial. 
Import de les quotes satisfetes a sindicats, a col·legis professionals o honoraris satisfets per defensa 
jurídica en cas de litigis laborals. 
 

b) Rendiments del capital mobiliari. Certificats d’entitats financeres o d’entitats assegurades, acreditatius 
de la percepció de rendes del capital (interessos, dividends, cupons, rescats de “plans de jubilació”...) i 
de la valoració a finals d’any als efectes de l’impost sobre el patrimoni. 
 

c) Rendiments del capital immobiliari.  
En cas d’immobles d’ús propi. Justificant de l’ impost sobre béns immobles (IBI). 
En el cas d’immobles propis arrendats. Import dels ingressos obtinguts de l’arrendament de béns 
immobles i de les despeses pagades (manteniment, obres de reparació i conservació, subministraments, 
quotes de comunitat, etc. . .). Rebuts de l’ Impost sobre Béns Immobles (IBI) i escriptures de compra o 
adquisició. 
 

d) Rendiments d’activitats econòmiques. 
Detall dels ingressos o vendes, de les compres i despeses i dels béns d’inversió registrats durant l’exercici.  
Exemplars dels pagaments a compte (models 130 o 131). 
Certificats de retencions a compte de l’ IRPF en cas d’activitats professionals.  
Informació de la plantilla mitjana de treballadors i de l’ any anterior. 
 

e) Guanys i pèrdues patrimonials.  
Justificació documental d’operacions de compra venda de béns immobles o béns mobles (fons d’inversió, 
accions o participacions socials, indemnitzacions, subvencions, premis, etc...) 
 

f) Reduccions de la base i deduccions de la quota. Justificació documental acreditativa de: 
- Aportacions a plans de pensions o sistemes alternatius (Mutualitats de Previsió Social). 
- Pensions compensatòries o per aliments als fills satisfetes en cas de separació matrimonial. 
- Pagaments realitzats per a l’adquisició de l’habitatge habitual i de préstecs o crèdits hipotecaris. 
- Donatius efectuats a entitats com ara fundacions o associacions sense ànim de lucre. 
- Rebuts dels pagaments del lloguer de l’ habitatge habitual. 
 
 
Qualsevol altre justificant o informació de rendiments, despeses o béns patrimonials, no detallat i que 
consideri adient. 
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