
Cònjuge (les dades identificatives del cònjuge són obligatòries en cas de matrimoni no separat legalment)
Telèfon

Segon cognom

Primer cognom

Nom

“Qualsevol modificació que vulgueuefectuar en la declaració l'heu de fer a través del programa i heu de tornar a imprimir la declaració. Tingueu en compte que les dades incloses en el programa 
prevalen sobre les modificacions efectuades manualment en la declaració”.

Fraccionament del pagament ………………………………..

Domiciliació 2n termini ……………………………………..…

Renúncia a la devolució ………………………………..…....

Compensació entre cònjuges ……………………..………...

Agència Tributària

Signatura del primer declarant: Signatura del cònjuge:
(obligatòria en cas de matrimonis en tributació conjunta)

, de/d' de…………………………....................................………............ ..…...... ..………………………... ...……..…

Manifesto/manifestem que les dades consignades en aquesta declaració són certes.

NIF

NO ENGANXEU L'ETIQUETA IDENTIFICATIVA

Resultat per ingressar o per retornar ...

ANAGRAMA:

Primer declarant

Pàgina 0

PADRE

PADRE
2013

2013
Impost sobre la renda de les persones físiquesAgència Tributària

Telèfon: 901 33 55 33
www.agenciatributaria.es

NIF

Núm. de justificantNúm. de referència

ANAGRAMA:

Telèfon

Segon cognom

Primer cognom

Nom

NO ENGANXEU L'ETIQUETA IDENTIFICATIVA

E
sp

ai
 r

es
er

va
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pe
r 

al
 c

od
i d

e 
pu

nt
s

Data i signatura de la declaració

Núm. de compte IBAN
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n
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No cal la signatura del cònjuge

2141 2090 0001 2816



Primer declarant

Referència cadastral

Divorciat/ada
o separat/ada

legalmentSolter/a Casat/ada Viudo/a

Grau de discapacitat. Clau...........…..................................….............

06 08 09

10

11

07

Estat civil (el 31-12-2013)

Data de naixement ...........................................................

Sexe del primer
declarant: 

H: Home
05M: Dona

Cònjuge:

Cònjuge:

Cònjuge:

Primer declarant:

Primer declarant:

Primer declarant:

Percentatge/s de participació, en cas de propietat o usdefruit: Titularitat (clau)

Dades addicionals de l'habitatge on el primer declarant té el domicili habitual actual. Si el primer declarant i/o el seu cònjuge són propietaris de l'habitatge, també s'han de consignar, si s'escau, 
les dades de les places de garatge, amb un màxim de dues, i dels trasters i annexos adquirits juntament amb aquest habitatge, sempre que es tracti de finques registrals independents.

Situació (clau)

Important: els contribuents que tinguin la consideració d'empresaris o professionals i hagin canviat
de domicili habitual han de comunicar-ho presentant una declaració censal (model 036 o 037) de
modificació de dades.

Domicili habitual actual del primer declarant 

15 Tipus de via 16 Nom de la via pública

Porta24
Dades complementàries
del domicili 26 Localitat / Població

(si és diferent del municipi) 

Codi postal 28 Nom del municipi

29 Província 30 Tel. fix 31 Tel.  mòbil 32 Núm. de fax

Si el domicili està situat a l'estranger :

35 Domicili / Address

36 Dades complementàries
del domicili 37 Població / Ciutat

38 e-mail 39 Codi postal
(ZIP) 40 Província / Regió / Estat

44País 43 Tel. fix41 Tel.  mòbil 45 Núm. de fax 42 Codi
país

Pàgina 1

PADRE2013
Impost sobre la renda de les persones físiquesAgència Tributària

Telèfon: 901 33 55 33
www.agenciatributaria.es

NIF

Primer cognom

01

02

Segon cognom03

Nom04

Planta23EscalaPortal21Bloc20Qualificador
del número19Número

de casa18Tipus de
numeració17

50 Cònjuge:Primer declarant:

Cònjuge (les dades identificatives del cònjuge són obligatòries en cas de matrimoni no separat legalment)

Domicili habitual actual del cònjuge, en cas de tributació conjunta
(si és diferent del domicili del primer declarant)

Grau de discapacitat del cònjuge. Clau .................…………….....

66

67

Data de naixement del cònjuge......................................

65Sexe del cònjuge (H: home; M: dona) ...................................................

68Cònjuge no resident que no és contribuent de l'IRPF ........................

Primer declarant i cònjuge, en cas de matrimoni no separat legalment 

Representant  

Cognoms i nom
o raó socialNIF75 76

, de/d' de

Data de la declaració

70
Canvi de domicili. Si el cònjuge ha canviat de domicili, consigneu una “X“
en aquesta casella. (Solament en cas de declaració conjunta) ...………......................

13Canvi de domicili. Si heu canviat de domicili, consigneu una “X“………….….........

Important: els contribuents que tinguin la consideració d'empresaris o professionals i hagin canviat
de domicili habitual han de comunicar-ho presentant una declaració censal (model 036 o 037) de
modificació de dades.

NIF

Primer cognom

61

62

Segon cognom63

Nom64

25

27

22

50

50

50

51

51

51

51

52

52

52

52

53

53

53

53

54

54

54

54

15 Tipus de via 16 Nom de la via pública

Porta24
Dades complementàries
del domicili 26 Localitat / Població

(si és diferent del municipi) 

Codi postal 28 Nom del municipi

29 Província 30 Tel. fix 33 Tel.  mòbil 32 Núm. de fax

Si el domicili està situat a l'estranger :

35 Domicili / Address

36 Dades complementàries
del domicili 37 Població / Ciutat

38 e-mail 39 Codi postal
(ZIP) 40 Província / Regió / Estat

44País 43 Tel. fix41 Tel.  mòbil 45 Núm. de fax 42 Codi
país

Planta23EscalaPortal21Bloc20Qualificador
del número19Número

de casa18Tipus de
numeració17

25

27

22

Només si heu consignat la clau 3 en la casella 50: NIF arrendador 55

Cònjuge:Primer declarant:

Cònjuge:Primer declarant:

50

51
51

52

52

53

53

54

54

59
Si no teniu NIF, consigneu el número 
d'identificació al país de residència ……..

50
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Situació familiar

NIF Cognoms i nom
Pàgina 2Primer

declarant

Exercici
2013

1r

2n

3r

4t

5è

6è

7è

8è

9è

10è

12è

11è

NIF Primer cognom, segon cognom i nom (per aquest ordre)

Data d'adopció o
d'acolliment per-
manent o preadoptiu

Vinculació
(*)

Discapacitat
(clau)

Altres
situacions

80 81 83 84 85 86

Data de
naixement

82

Si algun dels fills o descendents hagués mort l'any 2013, indiqueu el número d'ordre amb què consta detallat i la data de la defunció ............................... 87 88

Núm. d'ordre Data de defunció

Fills i descendents menors de 25 anys o discapacitats que conviuen amb el contribuent o contribuents

NIF Primer cognom, segon cognom i nom (per aquest ordre) VinculacióDiscapacitat (clau) ConvivènciaData de naixement

90 91 93 94 9592

Ascendents majors de 65 anys o discapacitats que conviuen amb el contribuent o contribuents com a mínim la meitat del període impositiu  

Data de finalització del període impositiu ......................................................................................................................................................................................................

Dia Mes Any

100

Tributació individual ..............................

Tributació conjunta ................................

101

102
Atenció: solament poden optar pel règim de tributació conjunta els contribuents integrats en una unitat familiar.

Indiqueu l'opció de tributació que escolliu (marqueu amb una “X“ la casella corresponent) ..............................................................................

Clau de la Comunitat Autònoma o de la Ciutat amb Estatut d'autonomia en què vau tenir la residència habitual el 2013 ................................................................................................

Comunitat o Ciutat Autònoma de residència en l'exercici 2013

103

• Rebre'ls per correu ordinari i no visualitzar-los per Internet, marqueu una “X” ……………........................…………...................................................................................................................

Esborrany de la declaració o dades fiscals de l'exercici 2014

Si voleu que es destini un 0,7 per 100 de la quota íntegra als fins socials previstos en el Reial decret 825/1988, de 15 de juliol (BOE del 28), marqueu amb una “X”
aquesta casella ...........................................................................................................................................................................................................................................……........……....…

Assignació tributària a l'Església catòlica

Si voleu que es destini un 0,7 per 100 de la quota íntegra al manteniment econòmic de l'Església catòlica, marqueu amb una “X” aquesta casella ......................................................

Assignació de quantitats a fins socials

Atenció: Aquesta assignació és independent i compatible amb l'assignació tributària a l'Església catòlica.

105

106

110

111

121

122

123

Atenció: aquest apartat únicament s'ha d'emplenar en les declaracions individuals de contribuents que hagin mort en l'exercici 2013 abans del dia 31 de desembre.

Meritació

Opció de tributació

Declaració complementària

A l'efecte de la declaració conjunta els fills 1 i 2 són els que es detallen amb els NIF: i , respectivament. 

124

Si la declaració complementària està motivada perquè s'han percebut endarreriments de rendiments del treball després de la presentació de la declaració anterior de l'exercici 
2013 o si es tracta d'una declaració complementària presentada en compliment del que disposa el primer paràgraf de l'article 14.3 de la Llei de l'impost,  marqueu amb una “X” 
aquesta casella ….......................................................................................................................................................................................................................................................................

Si de la declaració complementària resulta una quantitat per retornar inferior a la sol·licitada en la declaració anterior i l'Agència Tributària encara no ha efectuat aquesta 
devolució, indiqueu-ho marcant amb una “X” aquesta casella. (En aquest supòsit, no marqueu cap de les caselles 120, 121 ,122 i 124) …...................................................................

Si aquesta declaració és complementària d'una altra declaració anterior del mateix exercici 2013, en supòsits diferents dels que reflecteixen les caselles 121, 122, 123 i 124, 
indiqueu-ho marcant amb una “X” aquesta casella ..................................................................................................................................................................................................................

Si la declaració complementària està motivada perquè s'ha produït, després de la presentació de la declaració anterior de l'exercici 2013, algun dels supòsits especials que 
s'assenyalen en la Guia de la declaració, marqueu amb una “X” aquesta casella .................................................................................................................................................................

(*) No s'ha d'emplenar aquesta casella si es tracta de fills o descendents comuns del primer declarant i del cònjuge. 

80 81 83 84 85 8682

80 81 83 84 85 8682

80 81 83 84 85 8682

80 81 83 84 85 8682

80 81 83 84 85 8682

80 81 83 84 85 8682

80 81 83 84 85 8682

80 81 83 84 85 8682

80 81 83 84 85 8682

80 81 83 84 85 8682

80 81 83 84 85 8682

87 88

90 91 93 94 9592

90 91 93 94 9592

90 91 93 94 9592

NO HEU D'EMPLENAR AQUESTES CASELLES PER OBTENIR L'ESBORRANY DE LA DECLARACIÓ O LES DADES FISCALS L'ANY QUE VE, JA QUE PODREU 
VISUALITZAR L'OPCIÓ MÉS FAVORABLE DE L'ESBORRANY O LES DADES FISCALS A TRAVÉS DE  INTERNET I DES DEL PRIMER DIA DE LA CAMPANYA. 

• Obtenir exclusivament l'opció de tributació individual encara que us pugui resultar menys favorable,  marqueu una “X” …………………………………..…………………….........................

Això no obstant, si voleu:

Solament si heu consignat les claus 3 o 4 en la casella 85, consigneu les següents dades de l'altre progenitor:

NIF Primer cognom, segon cognom i nom (per aquest ordre)

56 57 Si l'altre progenitor no té NIF o NIE, marqueu amb una “X” aquesta casella 

120

Si la declaració complementària està motivada pel trasllat de residència a un altre Estat membre de la Unió Europea i el contribuent opta per imputar les rendes pendents
a mesura que s'obtinguin, d'acord amb el que disposa el paràgraf segon de l'article 14.3 de la Llei de l'impost, marqueu amb una “X” aquesta casella …….........................................

58
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Rendiments del treball

NIF Cognoms i nom
Pàgina 3

Retribucions dineràries (incloses les pensions compensatòries i les anualitats per aliments no exemptes). Import íntegre …..………………………………............... 001

005

006

007

002

Valoració Ingressos a compte Ing. a compte repercutits Import íntegre (002+003-004)

Retribucions en espècie………….……………………...…
(excepte les contribucions empresarials imputades
que s'hagin de consignar en les caselles 006 i 043).

Contribucions empresarials a plans de pensions, plans de previsió social empresarial i mutualitats de previsió social (excepte a assegurances col·lectives
de dependència). Imports imputats al contribuent  .....................................................................................................................................................................................

Aportacions al patrimoni protegit de les persones amb discapacitat del qual és titular el contribuent. Import computable ………………………………………............

014

020

Cotitzacions a la Seguretat Social o a mutualitats generals obligatòries de funcionaris, detraccions per
drets passius i cotitzacions als col·legis d'orfes o entitats similars …………………………………………………............................

Quotes satisfetes a sindicats…………………………………………………………………………………………………………....…...

Quotes satisfetes a col·legis professionals (si la col·legiació és obligatòria i amb un màxim de 500 euros anuals) ………….....

Despeses de defensa jurídica derivades directament de litigis amb l'ocupador (màxim: 300 euros anuals) ……………………..

Rendiment net reduït ( 015 - ) .....................................................................................................................................................

A

010

011

012

013

003 004

Exercici
2013

Reduccions (article 18, apartats 2 i 3, i disposicions transitòries 11a i 12a de la Llei de l'impost). Import ..................................................................................... 008

Rendiment net (

001 + 005 006 + 007+ - 008 ) .............................................................................................................Total ingressos íntegres computables ( 009

016

016

Quantia aplicable amb caràcter general ............................................................................................................................................................................................

009 - 014 ) .............................................................................................................................................................................................................. 015

Rendiments del capital mobiliari

Interessos de comptes, dipòsits i actius financers en general (*) ....……..............................................………..………………………….....………………………………

Dividends i altres rendiments per la participació en fons propis d'entitats …..............................................…………………………………………………......................

Rendiments procedents de la transmissió, amortització o reemborsament d'altres actius financers (*) ...............................................................................................

Rendiments procedents de rendes que tinguin per causa la imposició de capitals i altres rendiments del capital mobiliari a integrar en la base
imposable de l'estalvi..................................................................................................................................................................................................................................

Despeses fiscalment deduïbles: despeses d'administració i dipòsit de valors negociables, exclusivament .....................................................................................

Rendiment net (

031

- 029028 )…………………...……………………………………………………..…………………………………….……………………..…...……....

Rendiment net reduït ( 030 - 031 )................................................................................................................................................................................................. 032

Reducció aplicable a rendiments derivats de determinats contractes d'assegurança (disposició transitòria 4a de la Llei de l'impost) ………………………......

B

Rendiments del capital mobiliari a integrar en la base imposable de l'estalvi

Rendiments procedents de contractes d'assegurança de vida o invalidesa i d'operacions de capitalització .......................................................................................

Rendiments procedents de la transmissió o amortització de lletres del Tresor………….......................................................................................................………….. 024

021

022

023

025

026

029

030

027

Interessos d'actius financers amb dret a la bonificació prevista en la disposició transitòria 11a de la Llei de l'imp. sobre societats (*) ………………………..……... 

028Total ingressos íntegres ( 021 + 022 023 + 024+ + 025 + 026 + 027 ) ...................................................................................................................

Rendiments del capital mobiliari a integrar en la base imposable general

041

042

034

033

035

036

039

040

037

038

Rendiments procedents de l'arrendament de béns mobles, negocis o mines o de subarrendaments ...................................................................................................

Rendiments procedents de la prestació d'assistència tècnica, excepte en l'àmbit d'una activitat econòmica ................... .....................................................................

Rendiments procedents de la propietat intel·lectual quan el contribuent no en sigui l'autor ................................. ..................................................................................

Rendiments procedents de la propietat industrial que no es trobi afecta a una activitat econòmica ......................................................................................................

Altres rendiments del capital mobiliari a integrar en la base imposable general .....................................................................................................................................

Total ingressos íntegres ( 033 + 034 035 + 036+ + 037 ) .................................................................................................................................................

Rendiment net ( - 039038 )…………………...………………………………………………………………………………………..…………………………...…….....

Rendiment net reduït ( 040 - 041 )...............................................................................................................................................................................................

Reduccions de rendiments generats en més de 2 anys o obtinguts de manera notòriament irregular (article 26.2 de la Llei de l' impost) .................................

Despeses fiscalment deduïbles (exclusivament les que s'indiquen en la Guia de la declaració) ........................................................................................................

010 + 011 012 + 013+ ) ...............................................................................................................................................................Total despeses deduïbles (

- 017 - 018 - 019

017Increment per a treballadors actius majors de 65 anys que continuïn o prolonguin l'activitat laboral ............................................................................................

018Increment per a contribuents desocupats que acceptin un lloc de treball que exigeixi el trasllat de la seva residència a un altre municipi ……..………...........

019Reducció addicional per a treballadors actius que siguin persones amb discapacitat ...................................................................................................................

Reducció per obtenció de rendiments del treball (article 20 de la Llei de l'impost):

(*) Llevat que, d'acord amb el que disposa l'article 46 de la Llei de l'impost, hagin de formar part de la base imposable general.

Primer
declarant

043Contribucions empresarials a assegurances col·lectives de dependència. Imports imputats al contribuent ……………………….………………………………………

043+
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Ref.:9999.18236515.64.09282.3

Exemplar per a l'Administració

66.816,96

66.816,96

1.973,28

1.973,28

64.843,68

2.652,00

62.191,68

28,18

28,18

28,18

28,18

18236515E ARMENGOL SOCIAS, FRANCISCA  DE L



Pàgina 11

Guanys i pèrdues patrimonials derivats de la transmissió d'elements patrimonials (a integrar en la base imposable 
general) (continuació)

NIF Cognoms i nomExercici
2013

Imputació a 2013 de guanys patrimonials acollits a diferiment per reinversió (derivats d'elements afectes a activitats econòmiques)

Contribuent a qui correspon la imputació
diferida ................................................................................ 341 341 341

342 342 342 345
Import del guany patrimonial que escau
imputar a 2013 ...................................................................

Guany patrimonial 1 Guany patrimonial 2 Guany patrimonial 3

Total

Si les columnes previstes en aquest apartat són insuficients, indiqueu el nombre de fulls addicionals que hi adjunteu ....... ..................................................................................................................

G4

346

347

348

349

Import obtingut per la transmissió de l'habitatge habitual que és susceptible de reinversió a l'efecte de l'exempció ........ ......................................................................

Exempció per reinversió del guany patrimonial obtingut el 2013 per la transmissió de l'habitatge habitualG5

350

Guany patrimonial obtingut a conseqüència de la transmissió de l'habitatge habitual ..............................................................................................................................

Import reinvertit fins al 31-12-2013 en l'adquisició d'un altre habitatge habitual ........................................................................................................................................

Import que el contribuent es compromet a reinvertir, en els dos anys següents a la transmissió, en l'adquisició d'un altre habitatge habitual ….................................

Guany patrimonial exempt per reinversió .....................................................................................................................................................................................................

Opció pel règim especial de fusions, escissions i bescanvi de valors d'entitats no residents a EspanyaG6

Contribuent que opta Nre. d'operacionsHan d'emplenar aquest apartat els contribuents socis d'entitats no residents a Espanya que s'hagin vist afectats el 2013 per
operacions de fusió, escissió o bescanvi de valors efectuades per aquestes entitats i que, en cas que vulguin optar pel règim
especial que preveu el capítol VIII del títol VII del text refós de la Llei de l'impost sobre societats, ho hagin de fer de la manera
que estableix l'article 43 del Reglament de l'impost esmentat.

351

353

352

354

Guanys i pèrdues patrimonials a integrar en la base imposable general:

359

358

360

Suma de guanys patrimonials ( 204 + 234 + 238 239 + 240 + 241+
) ………………………………………………………………………………………………………………………….….

Suma de pèrdues patrimonials ( ) ................................................................................

Saldo net dels guanys i pèrdues patrimonials
imputables a 2013 a integrar en la base imposable general …...

Si la diferència ( ) és positiva ………...................………….…………..…………

Si la diferència ( ) és negativa ...................

Suma de guanys patrimonials ( ) ........................................................................

Suma de pèrdues patrimonials (

Saldo net positiu dels guanys i pèrdues patrimonials imputables a 2013 a integrar en la base imposable de l'estalvi  (

) ...................................................................................

Guanys i pèrdues patrimonials a integrar en la base imposable de l'estalvi:

361

368

355

356

357

205 + 243

355 356-

355 356-

358 359-

206 + 292 + 303 332 + 333 + 337+

249+

207 293+ 304 331+ 340++

Integració i compensació dels guanys i pèrdues patrimonials imputables a 2013G7

Base imposable general i base imposable de l'estalvi

Base imposable de l'estalvi  ( ) .............................................................................................................................................................

H

Saldo net dels rendiments a integrar en la base imposable general i de les imputacions de rendes ............................................................................................. 363

Saldo net positiu dels guanys i pèrdues patrimonials imputables a 2013 a integrar en la base imposable general ...................................................................
Saldos nets negatius de guanys i pèrdues patrimonials de 2009 a 2012 a integrar en la base imposable general (màxim: l'import de la  362

361

374

Saldo net negatiu dels guanys i pèrdues patrimonials imputables a 2013 a integrar en la base imposable general, amb el límit del 10 per 100 del
Import de la casella 363 (*) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

364

365

Resta dels saldos nets negatius de guanys i pèrdues patrimonials de 2009 a 2012 a integrar en la base imposable general, amb el límit del 25 per
100 de l'import de la casella 363 (*) …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Base imposable general:

Base imposable de l'estalvi:

Saldo net positiu dels guanys i pèrdues patrimonials imputables a 2013 a integrar en la base imposable de l'estalvi .............................................................. 368

369

Saldo net negatiu dels rendiments del capital mobiliari imputables a 2013 a integrar en la base imposable de l'estalvi:

020 + 042 + 067 + 068 + 125 + 150 + 180 + 200 + 203 + 218 + 224 + 228 + 233

Saldo net negatiu dels guanys i pèrdues patrimonials imputables a 2013 a integrar en la base imposable
general: import pendent de compensar en els 4 exercicis següents ( 367357 - ) ..................................................................365

Base imposable general ( ) ..................................................................................................................................................... 366361 - 362 363 - 364 -+ 365

369 + 371

370

( )

Saldos nets negatius de guanys i pèrdues patrimonials de 2009 a 2012 a integrar en la base imposable de l'estalvi ..................................................................

368 -

Imputació de guanys patrimonials:

casella 361 ) .....................................................................................................................................................................................................................................

Compensacions (si la casella 363 és positiva):

Compensació (si la casella 368 és positiva i fins al màxim del seu import):

371

032 i 201 de les pàg. 3 i 8 de la declaració) ………

- 372

372Saldo net negatiu de rendiments del capital mobiliari de 2009, 2010, 2011 i 2012 a integrar en la base imposable de l'estalvi ................................................. 

202 +

Primer
declarant

242+

) ………………..………………
Saldo net negatiu dels guanys i pèrdues patrimonials imputables a 2013 a integrar en la base imposable de l'estalvi:

import pendent de compensar en els 4 exercicis següents ( 358 359- ) …………………………………………..…..…………

import pendent de compensar en els 4 exercicis següents (suma de les caselles

Saldo net positiu dels rendiments del capital mobiliari a integrar en la base imposable de l'estalvi (suma de les caselles 032 i 201 pàg. 3 i 8 de la declaració) ..

285+260+ +
345+286

250+ 284+261+

(*) A més, la suma dels imports consignats en les caselles 364 i 365 no pot superar el 25 per 100 de l'import de la casella 363.

Compensació (si el saldo anterior és positiu i fins al màxim del seu import):
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28,18
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Pàgina 12
NIF Cognoms i nomExercici

2013

Reduccions per aportacions i contribucions a sistemes de previsió social 

381

Règim general

382

Aportacions a sistemes de previsió social dels quals el cònjuge del contribuent és partícip, mutualista o titular

Total amb dret a reducció ........................................................................................................................................................................................................................

377

378

377

378

380380

Excessos pendents de reduir procedents dels exercicis 2008 a 2012 ...............................
Aportacions i contribucions de l'exercici 2013 (excepte contribucions empresarials
a assegurances col·lectives de dependència)………………………………………………....

Imports amb dret a reducció (

I Reduccions de la base imposable

Reducció per tributació conjunta

375Reducció per a unitats familiars que optin per la tributació conjunta. Import ............................................................................................................................................

Contribuent que efectua, o a qui s'imputen, les aportacions i contribucions ….................. 376376

Reduccions per aportacions i contribucions a sistemes de previsió social constituïts a favor de persones amb discapacitat

388

Núm. d'identificació fiscal (NIF) de la persona amb discapacitat partícip, mutualista o 
assegurada ............................................................................................................................

Aportacions efectuades el 2013 per la mateixa persona amb discapacitat ........................

Total amb dret a reducció ..........................................................................................................................................................................................................................

Aportacions efectuades el 2013 per parents o tutors de la persona amb discapacitat ......

384

386

387

384

386

387

383 383Contribuent que efectua les aportacions amb dret a reducció ............................................

385 385Excessos pendents de reduir procedents dels exercicis 2008 a 2012 ...............................

Reduccions per aportacions a patrimonis protegits de persones amb discapacitat

393

390

391

390

391

392392

Núm. d'identificació fiscal (NIF) de la persona amb discapacitat titular del
patrimoni protegit ...................................................................................................................

Excessos pendents de reduir procedents dels exercicis 2009 a 2012 ……..………...........

Aportacions efectuades el 2013 al patrimoni protegit de la persona amb discapacitat ......

Contribuent que efectua les aportacions amb dret a reducció ............................................. 389389

Total amb dret a reducció ..........................................................................................................................................................................................................................

Reduccions per pensions compensatòries a favor del cònjuge i anualitats per aliments, excepte a favor dels fills  

398

395

397

395

397

Núm. d'identificació fiscal (NIF) de la persona que rep cada pensió o anualitat  …...........

Import de la pensió o anualitat satisfeta el 2013 per decisió judicial ..................................

Contribuent que abona les pensions o anualitats ................................................................ 394394

Total amb dret a reducció ..........................................................................................................................................................................................................................

Reduccions per aportacions a la mutualitat de previsió social d'esportistes professionals 

402

400400Excessos pendents de reduir procedents dels exercicis 2008, 2009, 2010, 2011 i 2012 ..

Contribuent que efectua les aportacions amb dret a reducció ............................................. 399399

Total amb dret a reducció ..........................................................................................................................................................................................................................

Base liquidable general i base liquidable de l'estalviJ

366

403

404

405

406

407

408

411

412

415

Determinació de la base liquidable general

Base imposable general (traslladeu l'import d'aquesta mateixa casella de la pàgina 11 de la declaració) ...........................................................................................

Reduccions de la base imposable general (si la casella és positiva i fins al límit màxim del seu import):

Per tributació conjunta. Import de la casella

Per aportacions i contribucions a sistemes de previsió social (règim general). Import de la casella que s'hi aplica ....................................................................

Per aportacions i contribucions a sistemes de previsió social constituïts a favor de persones amb discapacitat. Import de la casella

Per aportacions a patrimonis protegits de persones amb discapacitat. Import de la casella que s'hi aplica ..............................................................................

Per pensions compensatòries i anualitats per aliments. Import de la casella que s'hi aplica ......................................................................................................

Base liquidable general ( 403 - 404 405 - 406 407 -- -- 408 )..................................................................................................

Compensació (si la casella és positiva i fins al límit màxim del seu import): Bases liquidables generals negatives de 2009 a 2012 ……………............

Base liquidable general sotmesa a gravamen ( )..........................................................................................................................................................

409

366

375

381

Per aportacions a sistemes de previsió social dels quals el cònjuge és partícip, mutualista o titular. Import de la casella 382

388

393

398

366 - 409

411

411 - 412

que s'hi aplica .........................................................................................................................................................

que s'hi aplica ..................................

410

Quotes d'afiliació i altres aportacions als partits polítics efectuades per afiliats, adherits i simpatitzants (màx. amb dret a reducció: 600 euros) ................................ 

- 410

377 + 378 ) .....................................................

401401Aportacions efectuades el 2013 amb dret a reducció .........................................................

Per aportacions a la mutualitat de previsió social d'esportistes professionals. Import de la casella que s'hi aplica .....................................................................402

Total amb dret a reducció .........................................................................................................................................................................................................................

Si les columnes previstes en aquest full són insuficients, indiqueu el nombre de fulls addicionals que hi adjunteu .......... ................................................................................................

Primer
declarant

que s'hi aplica  ............

396396Si no teniu NIF, consigneu el número d'identificació al país de residència …..

Contribucions de l'exercici 2013 a assegurances col·lectives de dependència …………... 379379

+ 379
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DECLARANT

1.500,00

1.500,00

1.500,00

62.191,68

1.500,00

60.691,68

60.691,68



Pàgina 13NIF Cognoms i nomExercici
2013

Base liquidable general i base liquidable de l'estalvi (continuació)J

Excés no reduït de les aportacions i contribucions a sistemes de previsió social constituïts a favor de persones amb discapacitat

Han d'emplenar aquest apartat els contribuents que, per insuficiència de la base imposable, no hagin pogut reduir en aquesta declaració totes les aportacions i contribucions de l'exercici 2013 que 
figuren en les caselles 386 o 387 de la pàgina 12 de la declaració.

424

423423

424

Aportacions i contribucions de 2013 no aplicades,
l'import de les quals se sol·licita poder reduir en els
5 exercicis següents .................................................

Excés no reduït de les aportacions a patrimonis protegits de persones amb discapacitat

425

426

Han d'emplenar aquest apartat els contribuents que, perquè han excedit els límits màxims establerts o per insuficiència de la base imposable, no hagin pogut reduir en aquesta declaració totes les 
aportacions i contribucions de l'exercici 2013 que figuren en les caselles 392 de la pàgina 12 de la declaració.

Contribuent amb dret a reducció ......................................................................................................................................................

Aportacions de 2013 no aplicades, l'import de les quals es podrà reduir en els 4 exercicis següents ........................................

425

426

Excés no reduït de les aportacions i contribucions a sistemes de previsió social (règim general) 

420

421

Han d'emplenar aquest apartat els contribuents que, per insuficiència de la base imposable o perquè han excedit el límit percentual que preveu l'article 52.1.a) de la Llei de l'impost, no hagin pogut 
reduir en aquesta declaració totes les aportacions i contribucions de l'exercici 2013 que figuren en les caselles 378 i 379 de la pàgina 12 de la declaració.

Contribuent amb dret a reducció ...................................................................................................................................................... 
Aportacions i contribucions de 2013 (excepte contribucions empresarials a assegurances col·lectives de dependència) no 
aplicades, l'import de les quals se sol·licita poder reduir en els 5 exercicis següents ……………………….…....………………..

420

421

Adequació de l'impost a les circumstàncies personals i familiars: mínim personal i familiarL

Contribuent amb dret a reducció ...............................

Excés no reduït de les aportacions a la mutualitat de previsió social d'esportistes professionals

427

428

Han d'emplenar aquest apartat els contribuents que, per insuficiència de la base imposable o perquè han excedit el límit que preveu l'apartat U.5.a) de la disposició addicional onzena de la Llei de
l'impost, no hagin pogut reduir en aquesta declaració totes les aportacions de l'exercici 2013 que figuren en les caselles  401 de la pàgina 12 de la declaració. 

Contribuent amb dret a reducció ......................................................................................................................................................

Aportacions i contribucions de 2013 no aplicades, l'import de les quals se sol·licita poder reduir en els 5 exercicis següents ..

427

428

Mínim del contribuent. Import ............................................................................................................................................................

431

432

Mínim per descendents. Import .........................................................................................................................................................

429

430

Mínim per discapacitat. Import ..........................................................................................................................................................

Mínim personal i familiar ( 429 + 430 + 431 432+ ) ..................................................................................................... 433

439

440

Import del mínim personal i familiar que forma part de la base liquidable general a efectes del càlcul del gravamen estatal: la menor de
les quantitats consignades en les caselles 415 i 433 . (Si la casella 415 és negativa o igual a zero, consigneu el número zero en la casella 439
Import del mínim personal i familiar que forma part de la base liquidable de l'estalvi a efectes del càlcul del gravamen estatal: la menor de la 
diferència 433 - 439 )  i la casella 419

Anualitats per aliments a favor dels fills satisfetes per decisió judicial

Dades addicionalsM

Rendes exemptes, excepte per determinar el tipus de gravamen

Corresponents a la base liquidable de l'estalvi .......................... 443

445Import de les anualitats per aliments a favor dels fills satisfetes per decisió judicial.................................................................................................................................

Mínim per ascendents. Import ...........................................................................................................................................................

444

Determinació de la base liquidable de l'estalvi

374

416

417

419

Base imposable de l'estalvi (traslladeu l'import d'aquesta mateixa casella de la pàgina 11 de la declaració) .....................................................................................

Romanent de determinades reduccions no aplicades anteriorment  (si la casella 374 és positiva i fins al límit màxim del seu import):

Reducció per tributació conjunta. Romanent de la casella 375 que s'hi aplica ............................................................................................................................

Reducció per pensions compensatòries i anualitats per aliments. Romanent de la casella 398 que s'hi aplica .......................................................................

Base liquidable de l'estalvi ( ) ..................................................................................................................................................................374 - 416 - 417

418
Quotes d'afiliació i altres aportacions als partits polítics efectuades per afiliats, adherits i simpatitzants. Import no apl icat en la
casella 409 .......................................................................................................................................................................................................................................

- 418

Reduccions de la base imposable no aplicades el 2013 que es podran aplicar en exercicis següentsK

Quantificació del mínim personal i familiar

Determinació de l'import del mínim personal i familiar que forma part de cadascuna de les bases liquidables

Corresponents a la base liquidable general ..........................

424

423423

424

441

442

438

436

437

434

435

Import total incrementat o disminuït del mínim personal i familiar a efectes del càlcul gravamen autonòmic  ( 434 + 435 + 436 437+ ) …….……

) .............

.............................................................................................................................................................................................................................

Import del mínim personal i familiar que forma part de la base liquidable general a efectes del càlcul del gravamen autonòmic: la menor de les
quantitats consignades en les caselles 415 i 438 . (Si la casella 415 és negativa o igual a zero, consigneu el número zero en la casella 441 ) ………....
Import del mínim personal i familiar que forma part de la base liquidable de l'estalvi a efectes del càlcul del gravamen autonòmic: la menor
de la diferència 438 - 441 i la casella 419) ..................................................................................................................................................................................(

Primer
declarant

(

422Contribucions de 2013 a assegurances col·lectives de dependència no aplicades, l'import de les quals se sol·licita poder 
reduir en els 5 exercicis següents …………………………………………………………………………………………………………. 422
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28,18

28,18

5.151,00

5.151,00

5.151,00

5.151,00

5.151,00

5.151,00



Gravamen de la base liquidable general:

Determinació dels gravàmens estatal i autonòmic

Aplicació de l'escala general de l'impost a l'import de la casella

TMA

Part estatal

447

Part autonòmica

446

TME

Aplicació de l'escala general i autonòmica de l'impost a l'import de la casella . Imports resultants ..........................

455454

466

465

Quotes íntegres

= +

)............................................................................................................................................................................

415

465 454 463

= +466 455 464

. Import resultant ....................................................439

453

448

Quotes corresponents a la base liquidable general ( =454 451 452

Tipus mitjans de gravamen ( X 100
._
.TME = 454 415 ) ; (

Gravamen de la base liquidable de l'estalvi:

458Base liquidable de l'estalvi sotmesa a gravamen ( 

) ; (

) .........................

461

463Quotes corresponents a la base liquidable de l'estalvi (

Altres deduccions generals:

471470Deducció per inversió en habitatge habitual (traslladeu els imports d'aquestes mateixes caselles de l'annex A.1) …….....

474473Per inversions o despeses d'interès cultural (traslladeu els imports d'aquestes mateixes caselles de l'annex A.2) ……..… 

476475Per donatius (traslladeu els imports d'aquestes mateixes caselles de l'annex A.1) ................................................................

Per incentius i estímuls a la inversió empresarial (traslladeu els imports d'aquestes mateixes caselles de l'annex A.3) ..... .

Per dotacions a la reserva per a inversions a les Canàries (Llei 19/1994)...............................................................................

Per rendes obtingudes a Ceuta o Melilla (traslladeu els imports d'aquestes mateixes caselles de l'annex A.2) ................ ...

Per quantitats dipositades en comptes estalvi-empresa (traslladeu els imports d'aquestes mateixes caselles de l'annex A.2)...............

Per rendiments derivats de la venda de béns corporals produïts a les Canàries (Llei 19/1994) ............................................

478477

480479

482481

484483

486485

Quota líquida estatal ( )

Quota líquida autonòmica ( ) ................................................... 493

492470 -472 473- - 475 -477 479- - 481 483-

471 -474 476 - 478 -480 482- - 484 -486 488--

Suma de deduccions autonòmiques (traslladeu l'import d'aquesta mateixa casella de l'annex B.1, B.2, B.3 o B.4, segons correspongui) ........................................... 491

Per lloguer de l'habitatge habitual (traslladeu l'import d'aquesta mateixa casella de l'annex A.1) .......................... ...............

485-

Pàgina 14

Càlcul de l'impost i resultat de la declaracióN

NIF Cognoms i nomExercici
2013

Increment de les quotes líquides per pèrdua del dret a determinades deduccions d'exercicis anteriors

Deduccions de 1996 i exercicis anteriors:

Import de les deduccions a les quals s'ha perdut el dret el 2013 .............................................................................................

Interessos de demora corresponents a les deduccions anteriors ............................................................................................

Deduccions generals de 1997 a 2012:

Import de les deduccions a les quals s'ha perdut el dret el 2013. Part estatal ........................................................................

Interessos de demora corresponents a les deduccions anteriors ............................................................................................

Import de les deduccions a les quals s'ha perdut el dret el 2013. Part autonòmica  .............................................................................................................................

Interessos de demora corresponents a les deduccions anteriors ..........................................................................................................................................................

Deduccions autonòmiques de 1998 a 2012:

Import de les deduccions autonòmiques a les quals s'ha perdut el dret el 2013 .................................................................................................................................. 

Interessos de demora corresponents a les deduccions anteriors .........................................................................................................................................................

Quota líquida autonòmica incrementada ( ) ......................................................................................................

494

495

496

497

498

499

500

501

=503 +493 498 + +499 500 + 501

502

503

Part estatal Part autonòmica

X 100TMA = 455 415
._
.

) ……..…........

) ..............................

Quota íntegra estatal ( ) ……………………………………………………………………...…..………....

Quota íntegra autonòmica (

Deduccions de les quotes íntegres Part estatal Part autonòmica

Deduccions autonòmiques:

492 = 465 -

Quota líquida estatal incrementada ( =502 +492 494 + +495 496+ 497 ) ...................................................

Gravamen de les bases liquidables

= -455 447 453

Quotes líquides

493 = 466 -

Quota resultant de l'autoliquidació 

Quota líquida incrementada total ( 504) ..............................................................................................................................................................................

505

Per doble imposició internacional en els supòsits d'aplicació del règim de transparència fiscal internacional ............... .................................................................. 507

508Per doble imposició en els supòsits d'aplicació del règim d'imputació de rendes derivades de la cessió de drets d'imatge ……………...........................…….…..

Per doble imposició internacional, per raó de les rendes obtingudes i gravades a l'estranger ..........................................................................................................

502 503+

506Per obtenció de rendiments del treball o d'activitats econòmiques ...................................................................................................................................................... 

Deduccions:

487

Aplicació de l'escala autonòmica de l'impost a l'import de la casella . Import resultant ...........................................................................................................441

459= -458 419 440 ; = -459 419 442

488

489
Per obres de millora en l'habitatge habitual: quantitats pendents de deducció que s'apliquen en aquest exercici
(traslladeu l'import d'aquesta mateixa casella de l'annex A.2) ……………...…………....…………………………….……..…..

487-

491-

Primer
declarant

490Per obres de millora en l'habitatge: quantitats pendents de deducció que s'apliquen en aquest exercici 
(traslladeu l'import d'aquesta mateixa casella de l'annex A.2) ………………………………………………….....................…..

489-

(continua en la pàgina següent) 

449

450

Aplicació de l'escala de gravamen complementària a l'import de la casella . Import resultant ................................415

Aplicació de l'escala de gravamen complementària a l'import de la casella . Import resultant ................................439

451

452
Quota derivada de l'escala de gravamen general estatal. ( = -451 446 449 ) ………………………………………....

Quota derivada de l'escala de gravamen complementària. ( = -452 448 450 ) ………………………………………. 

= +463 460 462 ) ; (

460

462Aplicació de l'escala de gravamen complementària a l'import de la casella 458 . Import resultant ……………................

Aplicació de l'escala de gravamen de l'estalvi a l'import de les caselles 458

+

464

.....................................................

=464 461 ) .......................

i 459

472Deducció per inversió en empreses noves o de creació recent  (traslladeu els imports d'aquestes mateixes caselles de l'annex A.1)

490-
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9.607,02

618,12

10.292,45

9.607,02

618,12

8.988,90

16,95 14,81

3,24

2,68

10.295,69
8.991,58

562,82

436,53

562,82

436,53

9.296,34

7.992,23

9.296,34

7.992,23

17.288,57

28,18 28,18
2,68
0,56

2,68

1.342,18

38,63
8.988,90
1.303,55



Pàgina 15

Càlcul de l'impost i resultat de la declaració (continuació)N

NIF Cognoms i nomExercici
2013

Retencions i altres pagaments a compte

Per rendiments del treball ........................................................

Per rendiments del capital mobiliari ........................................

Per arrendaments d'immobles urbans ....................................

Imputats per agrupacions d'interès econòmic i UTEs............

Total pagaments a compte (suma de les caselles a 522 )….……………….................................……......................................................................…..

Atribuïts per entitats en règim d'atribució de rendes .............

Per rendiments d'activitats econòmiques (*) ..........................

512

513

514

524

515

512

516

517

518

519

520

521

522

Ingressos a compte de l'article 92.8 de la Llei de l'impost .....

Per guanys patrimonials, inclosos els premis ........................

Pagaments fraccionats ingressats (activitats econòmiques) .

Retencions art. 11 de la Directiva 2003/48/CE, del Consell...

Quotes de l'impost sobre la renda de no residents (**) .........

(**) Contribuents que hagin adquirit aquesta condició
per canvi de residència al territori espanyol.

(*) Llevat de les retencions i els ingressos a compte per arrendaments 
d'immobles urbans, que s'han d'incloure en la casella anterior.

Quota diferencial i resultat de la declaració

Quota diferencial ( 511 - 524 )…………………………………………………………………………..…………….……..……............……..……

527

530

Deducció per maternitat .................................................

Resultat de la declaració ( 525 526- )……...........................………………………...................................................................+ 527

Import de la deducció ..............................................................................................................

Import de l'abonament anticipat de la deducció corresponent a 2013 ..................................

Resultats per ingressar d'anteriors autoliquidacions o liquidacions administratives corresponents a l'exercici 2013 ......... ................................................................

Devolucions acordades per l'Administració a conseqüència de la tramitació d'anteriors autoliquidacions corresponents a l'exercici 2013 ………...........................

Resultat de la declaració complementària ( 531530 - 532+ )………………………………………………...……………..……….........

531

532

535

Regularització mitjançant declaració complementària (solament en cas de declaració complementària de l'exercici 2013)P

Sol·licitud de suspensió de l'ingrés d'un cònjuge / Renúncia de l'altre cònjuge al cobrament de la devolucióQ

538

540

Han d'emplenar aquestes caselles els contribuents casats i no separats legalment que tributin individualment i que, a l'empara del que preveu l'article 97.6 de la Llei de l'impost, vulguin sol·licitar la
suspensió de l'ingrés de la quantitat resultant de la seva declaració per l'import que indica la casella 538, pel fet de complir les condicions establertes en l'article esmentat i, en particular, perquè el
cònjuge ha renunciat al cobrament efectiu de la devolució resultant de la seva declaració per un import igual al de l'ingrés del qual sol·liciteu la suspensió.

Import del resultat per ingressar de la vostra declaració (casella 530 ) la suspensió del qual sol·liciteu .........................................................................................

Resta per ingressar del resultat de la vostra declaració: diferència (casella 538530 - ) positiva o igual a zero ....................................................................

539

540

Han d'emplenar aquestes caselles els contribuents casats i no separats legalment que tributin individualment i que, a l'empara del que preveu l'article 97.6 de la Llei de l'impost, vulguin renunciar al
cobrament efectiu de la devolució resultant de la seva declaració per l'import que indica la casella 539, i que accepten expressament que aquesta quantitat sigui aplicada al pagament de l'import del
resultat positiu de la declaració del seu cònjuge, el qual n'ha sol·licitat la suspensió.

Import del resultat per retornar de la vostra declaració ( casella 530 ) al cobrament efectiu del qual renuncieu ...........................................................................

Resta del resultat de la vostra declaració la devolució de la qual sol·liciteu: diferència 539530 - ) negativa o igual a zero. Si és negativa, 
consigneu-la amb el signe menys ................................................................................................................................................................................................................

Núm. de compte IBANIndependentment del fet que renuncieu al cobrament efectiu de la totalitat del resultat negatiu de la vostra
declaració, consigneu les dades completes del compte bancari on voleu rebre la devolució a la qual podeu tenir
dret eventualment a conseqüència de les comprovacions posteriors que efectuï l'Administració tributària.

525

526

Si el resultat d'aquesta declaració és positiu (per ingressar)

Si el resultat d'aquesta declaració és negatiu (per retornar)

Import de l'IRPF que correspon a la comunitat autònoma de residència del contribuent en l'exercici 2013O

Important : en cap cas no han d'emplenar aquest apartat els contribuents que en l'exercici 2013 hagin tingut la residència habitual a l 'estranger ni tampoc els que, en aquest mateix exercici, 
hagin tingut la residència habitual a les ciutats de Ceuta i Melilla.  

542

543

544

545

Quota líquida autonòmica incrementada (traslladeu l'import de la casella 503 )…….......................................................................................................................

50 per 100 de l'import de les deduccions per doble imposició: 50% de ( 505 + 507 508+ )……...........................................................................

50 per 100 de l'import de la compensació fiscal per percepció de determinats rendiments del capital mobiliari: 50% de 509 ………………….............

Import de l'IRPF que correspon a la comunitat autònoma de residència del contribuent ( 542 - 543 - 544 )...............................................................

Si el resultat de la casella 545 és negatiu, s'hi ha de consignar el número zero.

Primer
declarant

Quota resultant de l'autoliquidació (continuació)

511504 505- 506 -- 508- -- 509507 510

510Import de les retencions no practicades efectivament que, tot i això, tenen la consideració de deduïbles de la quota ........ ...............................................

Per percepció de determinats rendiments del capital mobiliari amb un període de generació superior a dos anys ……………………….…….………...... 509

Retencions deduïbles corresponents a rendiments bonificats (disposició transitòria 11a del text refós de la Llei de l'impost sobre societats)

Compensació fiscal:

Quota resultant de l'autoliquidació ( )..................................................................................................

541 E S
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20.045,06
5,92

20.050,98

-2.762,41

-2.762,41

7.992,23

7.992,23

17.288,57



Adquisició, construcció, rehabilitació o ampliació de l'habitatge habitual. Inversió màxima deduïble: 9.040 euros

Part estatal

547

Part autonòmica

546Adquisició de l'habitatge habitual ....................................
Import de la
deducció ……....…..A

Part estatal

551

Part autonòmica

550Rehabilitació o ampliació de l'habitatge habitual …......
Import de la
deducció ……..…....C

Obres i instal·lacions d'adequació de l'habitatge habitual de persones amb discapacitat. Inversió màxima deduïble: 12.080 euros
Part estatal

553

Part autonòmica

552
Quantitats satisfetes amb dret a
deducció …………………………………….……… Import de la deducció……..….. E
(límit màxim:12.080 euros)

) ....................................

Import total de la deducció per inversió en habitatge habitual

Deducció per inversió en habitatge habitual ..................................................................
Part estatal (

Part autonòmica (

470

471

+546 548 + 550 +

) ..........................+547 549 + 551 +

Deducció per inversió en habitatge habitual: dades addicionals

554Import dels pagaments efectuats en
l'exercici al promotor o constructor:

555NIF del promotor
o constructor:

Si s'escau, pagaments efectuats al promotor o
constructor de l'habitatge habitual o de les obres
de rehabilitació o ampliació:

557

Data d'adquisició de l'habitatge pel qual es practica la deducció .................................. 556

Si l'adquisició de l'habitatge habitual es va finançar, totalment o parcialment, mitjançant un únic préstec hipotecari, consigneu a continuació el número d'identificació d'aquest préstec i 
la part d'aquest efectivament destinada a l'adquisició de l'habitatge habitual, sense tenir en compte, exclusivament a aquest efecte, el vostre percentatge de participació en el deute hipotecari. 
En cas de canvi de préstec, consigneu les dades del vigent el 31-12-2013.

En cas de deducció per adquisició de l'habitatge habitual:

Número d'identificació del préstec hipotecari:

Percentatge de l'import total del préstec hipotecari
que s'ha destinat efectivament a l'adquisició de
l'habitatge habitual:

558

Inversió amb dret a deducció (*)

Inversió amb dret a deducció (*)

Deducció per lloguer de l'habitatge habitual (solament si la base imposable és inferior a 24.107,20 euros anuals)

563

F 570

NIF de l'arrendador 1 ...........................................

Quantitats satisfetes amb dret
a deducció Percentatge de deducció

10,05 per 100

Import de la deducció

Deduccions per donatius

571Donatius amb límit del 15% de la base liquidable ............................................................. G

Import amb dret a deducció (*) Percentatge de deducció Import de la deducció

30 per 100

(*) Límit màxim: el 15 per 100 de la suma de les caselles 411 i 419 .

572Donatius amb límit del 10% de la base liquidable ............................................................. H

Import amb dret a deducció (**) Percentatge de deducció Import de la deducció

10 o 25 per 100

(**) Límit màxim: el 10 per 100 de la suma de les caselles 411 i 419

menys l'import consignat en la casella G.

476

475
Deduccions per donatius ..................................................................................................

Part estatal: el 50 per 100 de ( 571

Part autonòmica: el 50 per 100 de ( 571

) .............................

) ....................

+

+

572

572

487

488
Deducció per lloguer de l'habitatge habitual.........................................................................

Part estatal: el 50 per 100 de 570

Part autonòmica: el 50 per 100 de

.....................................................

570 .........................................

565

566NIF de l'arrendador 2 ...........................................

568

Quantitats totals satisfetes a l'arrendador 1 .......

Quantitats totals satisfetes a l'arrendador 2 ........

Deducció per inversió en habitatge habitual (si l'adquisició s'ha efectuat abans de l'1 de gener de 2013 o, en els casos de construcció,
ampliació, rehabilitació o realització d'obres i instal·lacions d'adequació de l'habitatge habitual per persones amb discapacitat si s'han satisfet
quantitats abans de l'1 de gener de 2013)

Annex A.1
NIF Cognoms i nomExercici

2013 Primer
declarant

549548Construcció de l'habitatge habitual .................................
Import de la
deducció ……....…..B

Import amb dret a deducció (*)

Part estatal Part autonòmica

552

553

Deducció per inversions en empreses noves o de creació recent 

560

Import de la inversió amb dret
a deducció

472

NIF de l'entitat 2 nova o de creació recent............................................................................................ 561

559
Quantitats satisfetes per la subscripció d'accions o participacions en entitats
noves o de creació recent amb dret a deducció ......................................……………...….................

NIF de l'entitat 1 nova o de creació recent ...........................................................................................

Import total de la deducció per inversions en empreses noves o de creació recent ...........................

Percentatge de deducció

20 per 100

Import de la deducció
Base de la deducció 
(límit màxim:50.000 euros)

Si no teniu NIF, consigneu el número d'identificació 
al país de residència ……………………….……....... 564

D

Si no teniu NIF, consigneu el número d'identificació 
al país de residència …………………….....….…….. 567

(*) Límit màxim conjunt: 9.040 euros.
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3.492,24 873,06

436,53
436,53

19-06-2002



Impost sobre la renda de les persones físiques
Declaració 2013
Document d'ingrés o devolució 100

Model

Exercici ....... Període …..... 0 A2 0 1 3

1r cognomNIF

Resultat per ingressar o per retornar (casella

Aquest apartat l'heu d'emplenar exclusivament en cas de declaració complementària de l'exercici 2013 de la qual es derivi una quantitat per ingressar.

Resultat de la declaració complementària ......………………..…………….........................................................................................

Si heu optat per fraccionar el pagament en dos terminis, indiqueu a continuació,
marcant amb una “X” la casella corresponent,  si voleu domiciliar o no el pagament 
del 2n termini a l'entitat col·laboradora.  

O
p

ci
o

n
s 

d
e 

p
ag

am
en

t 
d

el
 2

n
 t

er
m

in
i 

(5
)

NO FRACCIONEU el pagament.................................................................

6

Ingrés efectuat a favor del Tresor Públic: compte restringit de col·laboració en
la recaptació de l'Agència Estatal d'Administració Tributària d'autoliquidacions.

Import (de la totalitat o del primer termini) …............ I 1

I 2
Import del 2n termini ……………………...
(40% de la casella 540 )

Forma de pagament:

F
ra

cc
io

n
am

en
t 

d
el

 p
ag

am
en

t 
i 

in
g

ré
s 

(4
)

Devolució: Import: D

D
ev

o
lu

-
ci

ó
 (

6)

Si l'import consignat en la casella 540 és una quantitat positiva, indiqueu a
continuació, marcant amb una “X” la casella corresponent, si voleu fraccionar o no
el pagament en dos terminis i consigneu en la casella I 1 l'import que ingresseu: la
totalitat, si no fraccioneu el pagament, o el 60 per 100 si fraccioneu el pagament
en dos terminis.

SÍ FRACCIONA el pagament en dos terminis........…................................

NO DOMICILIEU el pagament del 2n termini .............................................

SÍ DOMICILIEU el pagament del 2n termini a l'entitat col·laboradora ……

Si opteu per domiciliar el pagament del 2n termini a l'entitat col·laboradora,
consigneu en la casella I 2 l'import d'aquest termini i consigneu en l'apartat “Compte
bancari” les dades del compte on voleu domiciliar el pagament.

Si l'import consignat en la casella 540 és una quantitat negativa, indiqueu si sol·liciteu la devolució o si hi renuncieu:

535

Important: en les declaracions complementàries no es pot fraccionar el pagament en dos terminis.

3

D
ec

la
ra

c
ió

 
c

o
m

p
le

m
e

n
tà

ri
a

(3
)

2

L
iq

u
id

ac
ió

(2
)

2n cognom Nom

1r cognomNIF 2n cognom Nom

7

530 o casella 540 de la declaració) ….......................................................................................

(Sol·licitud de suspensió de l'ingrés d'un cònjuge / Renúncia de l'altre cònjuge al cobrament de la devolució), indiqueu-ho marcant amb una “X” aquesta casella……………...

C
ò

n
 –

ju
g

e
P

ri
m

er
 d

ec
la

ra
n

t 
 (

1)
Agència Tributària
Telèfon: 901 33 55 33

www.agenciatributaria.es

Important: Si la quantitat consignada en la casella 540 ha estat determinada a conseqüència de l'emplenament de l'apartat Q de la pàgina 15 de la declaració

NIF

NO ENGANXEU L'ETIQUETA IDENTIFICATIVA

En cas de càrrec en compte, consigneu en l'apartat “Compte bancari” les dades
del compte on voleu que us sigui carregat l'import d'aquest pagament.

Si la declaració és positiva i feu el pagament de la totalitat o del primer termini mitjançant càrrec
en compte i/o opteu per domiciliar a l'entitat col·laboradora el pagament del segon termini,
consigneu les dades del compte del qual sou titular on voleu que us siguin carregats els pagaments
corresponents.

Si la declaració és “per retornar” i sol·liciteu la devolució, consigneu les dades del compte del qual
sou titular on voleu que us sigui abonat l'import corresponent mitjançant transferència.C

o
m

p
te

b
an

ca
ri

 (
7)

Important: si sol·liciteu la devolució, consigneu en l'apartat “Compte bancari” les dades completes del compte on voleu rebre la transferència bancària.

540

1

Núm. de compte IBAN

E S

Atenció: si es tracta d'un matrimoni que hagi optat per la declaració conjunta, aquest document l'han de signar tots dos cònjuges

Aquest document no és vàlid sense la certificació mecànica o, si no n'hi ha, sense la signatura autoritzada

S
ig

n
at

u
ra

 (
8)

Signatura/es:

, de/d' de…………………………..……………………………………..……....... ..….……..….. ..……………………………………….……… ...……..…
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