
Nom i cognoms o raó social:

1. Persona que sol·licita

Correu electrònic:

NRT:

Adreça:

Telèfon:Codi postal/població:

NRT:

2. Propietats a declarar

Continua al darrere (1/2)

Representant legal:

Declaració de l’impost sobre els rendiments arrendataris

Contribució de l’any 2022        Període de declaració: de l’1 de gener al 31 de desembre

Base de tributació:       Tipus gravamen: 3,10 %            Quota de tributació:

Data inici
contracte

Total

m2 Adreça o situació de l’immoble Import mensual Nbr. mesos Total import

 € €

 € €
 € €

 € €

 € €

 € €

 € €

 € €

 € €

 € €
 € €

 € €

 € €

 € €

 € €

 € €

 € €

 € €
 € €

 € €

€

€€



3. Ingrés

Entitat bancària:

Compte IBAN: AD

4. Observacions

(2/2)

Domiciliació bancària

Efectiu Targeta Xec Transferència bancària

7. Declaració, data i signatura

L’obligat manifesta que les dades consignades en aquesta declaració, són certes.

Sant Julià de Lòria,                   d                                                   de

Signatura del declarant     Signatura del representant legal    

5. Informació complementària

• El declarant ha de ser el propietari de la unitat immobiliària. En cas que el declarant no signi la sol·licitud, s’han de presentar els poders 

escaients.

• Segons l’Ordinació tributària, el termini de presentació és del 31 de març de l’any següent al que es declara. La presentació de declaracions 

fora de termini pot comportar l’aplicació de recàrrecs per presentació extemporània i, la manca de presentació constitueix una infracció 

de defraudació. Vençut el termini i a manca de declaració, si el Comú disposa d’informació que acredita que s’ha produït el fet generador 

liquidarà l’impost d’ofici, prenent com a  base de tributació el preu mig actualitzat que estableix el Ministeri encarregat de l’habitatge, 

segons les característiques de la unitat immobiliària i sense perjudici de les sancions que resultin aplicables.

• La renda que es declara és sense IGI.

6. Documentació que s’ha d’adjuntar

Acreditació de la representació legal.
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