
 

A QUADRESGBS T’AJUDEM 

 

DECLARACIÓ DE LA RENDA 2020 

S’acosta el moment de rendir comptes amb l‘Agència Tributària i us volem recordar que 
un dels avantatges de pertànyer a QuadresGBS és comptar amb el servei de confecció 
de la declaració amb un preu molt competitiu per als nostres afiliats i afiliades. 

Des d’aquest dimecres 7 d’abril es pot presentar la Declaració de la Renda 2020 per 
internet, tot i que des de fa uns dies es poden consultar les dades fiscals. Si prefereixes 
complir amb Hisenda per telèfon o que t’atenguin presencialment en l’oficina has d’esperar 
fins al 6 de maig, en el primer cas i fins al 2 de juny en el segon. El termini de presentació 
de declaracions està obert fins al 30 de juny, tot i que la data final s’avança al 25 de juny 
per a les declaracions a ingressar mitjançant domiciliació bancària.  

A tenir en compte en la Declaració 2020: 

 Simulacions.- L’Agència Tributària ha posat en marxa el simulador Renta WEB 
Open. Permet realitzar proves de possibles declaracions de Renda. Tot i que no 
permet presentar-les. 

 Confinament.- Si es té una segona residència, de la que no s’ha pogut gaudir per 
la situació de pandèmia, la imputació d’ingressos no es veurà alterada. 

 Deduccions per maternitat.- Les mares tenen dret a una deducció de 100 euros 
mensuals per cada fill menor de tres anys. 

Dates clau: 

 7 d’abril.- Inici presentació Declaracions per internet. 
 4 de maig.- Inici sol·licitud de cita prèvia per atenció telefònica Pla ‘Le llamamos’. 
 27 de maig.- Inici sol·licitud de cita prèvia per atenció presencial. 
 29 de juny.- Últim dia per sol·licitar cita prèvia para atenció telefònica o en oficina. 
 25 de juny.- Últim dia per presentar Declaracions de Renda i de Patrimoni 2020 

com a resultat a ingressar mitjançant domiciliació bancària. 
 30 de juny.- Últim dia per presentar Declaracions de Renda i de Patrimoni 2020. 

 

 
 



 
 
En la pàgina web de l’Agència Tributària podeu consultar el Manual Pràctic de Renda 
2020 amb detalls sobre les deduccions autonòmiques de l’IRPF, rendiments del treball, 
deduccions generals i altres capítols a tenir en compte a l’hora d’elaborar la declaració.  
 
 
 
*Si estàs interessat/da en el nostre Servei de Confecció de la Declaració de la Renda 2020 
envia’ns un correu a info@cuadrosgrupobancosabadell.es i t’informarem. 

 

Connectats amb tu quan més ens necessites. 
 

 

Correu electrònic: info@cuadrosgrupobancosabadell.es 

www.cuadrosgrupobancosabadell.es 

Telegram: https://t.me/cgbscatala 


