
 
 

 
  
 
 
 

  
 

 

 

 

Edifici Eurocenter, Illa II, local 52 

17250 – PLATJA D’ARO 
Telèfon 972 81 78 79 

Fax 972 81 64 02 

e-mail: info@limonchi.com 

web: www.limonchi.com 

 

 
 

 
 

HERIBERTO LIMONCHI, S.L.U. - C.I.F. B- 17451931 – Reg. Merc. Girona. T.833, S. 8ª, F. 111, F. GI-15.807 

 

 

 

 

Platja d’Aro, 8 de maig de 2018. 

 

 

Amb l’objecte de preparar amb antelació la declaració fiscal de la Renda i del Patrimoni, corresponent al 

passat any 2017, li agrairíem que ens faci arribar, abans del proper 20 de maig, la documentació que 

correspongui de la següent relació: 

 

• Dades d’identificació: NIF, dades familiars, etc. 

• Còpia del davant del DNI on aparegui la caducitat. 

• Certificat de rendiments del treball i d’activitats professionals. 

• Certificat de prestacions (pensions i atur). 

• IBI de tots els immobles i escriptura dels adquirits o venuts en 2017. 

• Import cobrat dels immobles llogats i despeses ocasionades per els mateixos. 

• Certificat de retencions dels locals llogats. 

• Certificat de comptes, valors i fons dipositats en entitats financeres. 

• Justificant de vendes d’accions i participacions socials així com la data i valor de compra. 

• Escriptura d’acceptació d’herència atorgades en 2017. 

• Balanç i Compte d’explotació i declaracions mod. 130 ó 131, 390 i 190, en el cas que nosaltres 

no disposem d’aquesta informació. 

• Declaració Mod. 184 i/o certificat de rendiments imputats de Comunitat de Béns, en el cas que 

nosaltres no disposem d’aquesta informació. 

• Justificant d’aportacions a plans de pensions. 

• Justificant dels pagaments per compra o adequació a minusvàlids de la vivenda habitual si s’ha 

desgravat en anys anteriors. 

• Rebuts de donatius a entitats benèfiques. 

• Rebuts de donacions i quotes a Partits Polítics i Sindicats. 

• Rebuts de lloguer de la vivenda habitual si la data del contracte de lloguer és anterior a 

1/1/2015. 

• Justificant de cobraments de subvencions (per compra de vehicles plan PIVE, lloguer, compra o 

rehabilitació de vivenda, etc.) 

• Pagaments realitzats per pensions compensatòries o d’aliments. 

• Còpia de la Targeta de Família Nombrosa si opta per la deducció de família nombrosa. 

  

Atentament, 

 
LIMONCHI ASSESSORS 

Dept. Fiscal 

 

 


