
 

DECLARACIONS DE RENDA  2020 

L’ IRPF (Impost de la Renda de les Persones 

Físiques) és un impost personal que grava la renda 

obtinguda en un any natural.  

Cada any, els contribuents han de presentar la 

declaració de l’IRPF per a regularitzar la seva 

situació fiscal. 

 

La Campanya de la Declaració de la Renda de 

l’exercici 2020 es presenta entre els mesos d’abril i 

juny de 2021. 

 

FaigesAssessors, posa a la vostra disposició 

l’assessorament fiscal necessari per a la confecció i 

presentació de les vostres Declaracions de Renda 

2020. 

 

•       TARIFES: 
  

 UNITAT preu unitat 

No 1 45,00 € 

Clients 2 ( o més) 40,00 € 

Clients (*) 1 30,00 € 

 

Les Declaracions de Renda Conjunta són 

considerades a efectes de facturació com a dues 

Declaracions. 

 

(*)Clients:  

Tenen aquesta consideració totes les empreses i 

autònoms que tinguin una relació contractual de 

prestació de serveis amb FaigesAssessors, així com 

tots els col·legiats sense quotes pendents de 

liquidar al COLEGIO DE GEÓGRAFOS,. Aquest 

benefici als col·legiats es dona a arrel de la relació 

contractual d’assessoria fiscal i laboral entre el 

COLEGIO DE GEÓGRAFOS i FAIGES ASSESSORS on es 

van establir tarifes especials pels seus associats. 

Com en els darrers anys, serà el Colegio de 

Geógrafos qui validarà la situació de cada col·legiat i 

serà FaigesAssessors qui directament emetrà la 

factura al col·legiat corresponent. 

 

 INCLOU:   

- Rendiments del Treball ( sous, pensions, 

prestacions per acomiadament, altres 

prestacions Seguretat Social...) 

- Rendiments de Capital mobiliari ( interessos 

de comptes corrents, dividends, rendiments 

de lletres del tresor, primes d’emissions 

d’accions...) 

- Rendiments del Capital Immobiliari 

(lloguers...) 

- Rendiments d’activitats econòmiques en 

règim d’ estimació directa normal o 

simplificada. 

- Rendiments d’activitats econòmiques en 

règim d’estimació objectiva ( mòduls) 

- Pèrdues i guanys patrimonials ( venda 

d’immobles, transmissions de fons 

d’inversió, venda d’accions, de elements 

patrimonials afectes a activitats 

econòmiques...) 

- Aportacions a plans de pensions 

- Deduccions per habitatge habitual o lloguer 

d’habitatge 

- Altres deduccions ( donatius, maternitat, 

inversió en empreses de nova creació, 

família nombrosa, viudetat...) 

NO INCLOU: 

- Rendiments obtinguts en el estranger 

- Règims tributaris forals propis del País Basc 

o Navarra 

- Rendiments d’activitats ramaderes, 

agrícoles o forestals 

- Dació en pagament 

- Herències  

- Règim d’imputació de rendes ( 

transparència fiscal,  cessió de drets 

d’imatge...) 

• En aquests supòsits, consulteu amb 

nosaltres. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c/Pardo 30 esc “C” 3r 1ª 

08016 Barcelona 

faigesassessors@gmail.com 
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