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NOTA D’INTERÈS Nº 3/2021                                                                           30-03-2021 

 

 

CAMPANYA DE L'IMPOST SOBRE LA RENDA 2020 
 
El mes vinent d'abril s'inicia la campanya per a la presentació de l'Impost sobre la Renda i de 

l'Impost sobre el patrimoni de l'any 2020. 

 

El període per a efectuar la presentació de la declaració de Renda s'iniciarà el dia 7-4-2021 i 

finalitzarà el 30-6-2021. 

 

Si s'opta per la domiciliació bancària del pagament, el termini finalitza el 25-6-2021. 

 

 

Dades Fiscals 
 

 Es manté el mecanisme d'obtenció del número de referència per a accedir a l'esborrany i/o 

a les dades fiscals, a través de la Seu electrònica de la AEAT, mitjançant el Servei de 

tramitació de l'esborrador/declaració. Per a això s'ha de consignar per al NIF de l'obligat 

tributari o obligats tributaris, la data d'expedició o de caducitat del seu DNI i l'import de la 

casella 505 de la declaració de l'IRPF corresponent a l'exercici 2019, “Base liquidable general 

sotmesa a gravamen”. 

 

Presentació de les declaracions de l'IRPF 2020 
 

Si la declaració anés a ingressar el contribuent podrà domiciliar l'ingrés o, en defecte d'això, 

obtenir una carta de pagament en el moment de la seva presentació que li permetrà ingressar 

l'import resultant. 

 

 

Millores en la web de la AEAT: 
 

 En relació amb els rendiments de capital immobiliari, es millora per a aquest exercici 

notablement la informació que es posa a disposició de contribuent, la qual cosa facilitarà 

l'emplenament d'aquest apartat de la declaració. Aquesta millora és especialment important 

en el cas del càlcul de l'amortització, principal despesa deduïble quan el bé immoble hagi 

estat arrendat durant l'exercici. 

o Renda web mostrarà al contribuent la informació emplenada en la declaració de 

l'exercici anterior i li permetrà traslladar-la a la declaració de l'exercici 2020, en el seu 

cas  modificar-la, i calcularà sense més operacions, l'import de l'amortització 

deduïble. 

o L'Annex «D» del model de declaració, en el qual els contribuents poden consignar el 

NIF dels proveïdors de determinades despeses, així com el seu import, i d'aquesta 
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manera agilitzar la tramitació de les devolucions a què puguin tenir dret i reduir el 

nombre de requeriments, continua sent d'emplenament voluntari. 

 

 En l'apartat de rendiments d'activitats econòmiques en estimació directa, com a novetat 

molt destacable en aquest exercici 2020, es permetrà per primera vegada que els contribuents 

puguin incorporar les dades consignades en els llibres registre de l'Impost sobre la Renda 

de les Persones Físiques. 

D'aquesta manera, els contribuents que realitzin activitats econòmiques i estiguin obligats a 

portar llibres registre (RIRPF art.68), i hagin fet servir el format tipus de llibres registre habilitat 

a la web de l'AEAT, podran traslladar el contingut del llibre registre de vendes i ingressos i del 

llibre registre de compres i despeses a la seva declaració. 

 

Pagament 
 

 Si la declaració de l'IRPF resulta a ingressar, el contribuent pot domiciliar l'ingrés o ingressar 

obtenint un número de referència complet (NRC) de la seva entitat bancària. 

 Fraccionament del pagament: els contribuents podran fraccionar, sense interès ni cap 

recàrrec, l'import del deute tributari resultant de la seva declaració de l'IRPF, en dues parts: 

la primera, del 60 per 100 del seu import, en el moment de presentar la declaració, i la segona, 

del 40 per 100 restant, fins al 5-11-2021, inclusivament. 

Els contribuents que domiciliïn el pagament del primer termini podran domiciliar el segon 

termini fins al 22-6-2021 i si no domicilien el primer podran domiciliar el segon fins al 30-6-2021. 

En el cas dels contribuents que, al fraccionar el pagament, no vulguin domiciliar el segon termini 

en entitat col·laboradora, hauran d'efectuar l'ingrés de dit termini fins al 5-11-2021, 

inclusivament, mitjançant el model 102. 

 
 (Informació facilitada per l'AEAT) 

 

 Font & Yildiz (www.fontyildiz.com) oferim assessorament legal, fiscal i econòmic a empreses nacionals i estrangeres, 

patrimonis familiars i start-ups, especialitzant-nos en: 

 Inversions estrangeres  

 Fiscalitat (Tax Compliance)  

 Mercantil – Societari  

 M&A i Reorganitzacions de grups empresarials  

 Econòmic-financer, i reestructuracions comptables  

 Processal i Concursal  

 Successori: Planificació i tramitacions testamentàries  

 Global Mobility  

 Gestió fiscal–comptable –laboral  

Oferim els nostres serveis en català, castellà, anglès, francès, turc, portuguès, xinés i italià.  

No dubti en contactar amb nosaltres (info@fy-legal.com), estarem encantats de col·laborar amb vostè prestant-li els nostres 

serveis.  

La informació continguda en aquest document és únicament per a fins informatius i no ha d’interpretar-se com assessorament legal, opinió legal o com ningun 

tipus de consell sobre qualsevol fet o circumstància específica. En aquest sentit, el present document no és vinculant i simplement divulga una opinió, i par 

tant, recomanem no actuar o, en el seu cas, abstenir-se d’actuar en base a la informació aquí continguda sense previ assessorament professional. Així, Font & 

Yildiz no serà responsable ni ofereix garanties de ningun tipus en relació amb l’ús que es faci de la informació aquí inclosa. 

http://www.fontyildiz.com/
mailto:info@fy-legal.com

