DECLARACIONS DE RENDA 2021
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 que es troben obligats, 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 2021 es presenta entre els mesos d’abril i juny de
2022.

FaigesAssessors, posa a la vostra disposició l’assessorament fiscal necessari per l'estudi, la confecció
i la presentació de les vostres Declaracions de Renda 2021 davant l'AEAT, així com un servei directe amb
el nostre assessor fiscal.

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
· Pèrdues i guanys patrimonials : venda d’immobles, transmissions de fons d’inversió, venda
d’accions,d'elements patrimonials afectes a activitats econòmiques...
· Aportacions a plans de pensions
· Deduccions autonòmiques i estatals.

NO INCLOU:
· Règims tributaris forals propis del País Basc o Navarra
· Rendiments obtinguts en el estranger.
· Rendiments d’activitats ramaderes, agrícoles o forestals
· Dació en pagament
· Herències
· Règim d’imputació de rendes: transparència fiscal, cessió de drets d’imatge...
· Declaracions complementaries
· Declaracions substitutives
· Resolució de requeriments
En aquests supòsits, consulteu amb nosaltres.

DECLARACIONS DE RENDA 2021

PROCEDIMENT:
FaigesAssessors, requerirà un seguit d'informació i documentació al contribuent interessat.
El nostre assessor fiscal un cop hagi fet l'estudi de la documentació solicitada, es comunicarà directament
amb l'interessat/da i li requerirà si s'escau, documentació adicional.
Amb la documentació facilitada es procedirà a confeccionar i presentar la declaració de Renda per aquells
contribuents que hi estiguen obligats, o bé un informe que certifiqui que no ho estan.
Un cop realitzat el servei encomanat, FaigesAssessors enviarà telematicament les rendes
presentades a Hisenda, al correu electrònic facilitat pel contribuent, i en el mateix acte es farà arribar la
factura corresponent pel servei realitzat .
Tots aquests tràmits es poden realitzar integrament de manera telemàtica i/o telefònica, però si ho
preferiu, podeu demanar cita prèvia al nostre despatx.

TARIFES 2022
Oferim a tots els nostres clients unes tarifes reduïdes .

Clients (*)

NO clients

UNITAT

preu unitat

1

30,00 €

1

50,00 €

2 (o més)

45,00 €

IVA NO INCLòS

Les Declaracions de Renda Conjunta són considerades a efectes de facturació com a
dues Declaracions.

DECLARACIONS DE RENDA 2021
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 FaigesAssessors, 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.

CONTACTE AMB NOSALTRES

De Lunes a Jueves de 9 a 19h
Viernes de 9 a 15h

faigesassessors@gmail.com

630992581

