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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 31-12-2018)

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

Sexe del primer
declarant: 
H: home 05D: 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 escau,
les dades de les places de garatge, amb un màxim de dues, i dels trasters i annexos adquirits conjuntament 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

Si el domicili està situat a l'estranger:

35 Domicili / Address 36 Dades complementàries
del domicili

37 Població / Ciutat 39 40Codi postal
(ZIP) Província / Regió / Estat

País

43 País de residència en la UE o
L'EEE el 2018 (excepte Espanya)

41

44 Nacionalitat

42 Codi país
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NIF

Cognoms i nom

01
02

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.................…………..…....……...…

60
61

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

59Sexe del cònjuge (H: home; D: dona)..................................................................

62Cònjuge 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 socialNIF65 66

64
Cònjuge no resident que resideix en un país de la UE o de l'EEE, i s'aplica la 
deducció per unitats familiars formades per residents fiscals en la UE o l'EEE.......………………...

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

25
27

22

50
50
50

51

51
51
51

52

52
52
52

53

53
53
53

54

54
54
54

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

56
Si no té NIF, consigneu el número
d'identificació en el país de residència ………...

50

Cònjuge:Primer declarant: 51 52 53 5450

Cònjuge:Primer declarant: 51 52 53 5450

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

Cognoms i nom

57
58

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

Si el domicili està situat a l'estranger:

Planta23EscalaPortal21Bloc20Qualificador
del número19Número

de casa18Tipus de
numeració17

25
27

22

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

67

Tributació individual ...................................
Tributació conjunta .....................................

68
69Atenció: només poden optar pel règim de tributació conjunta els contribuents integrats en una unitat familiar.

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

Clau de la Comunitat Autònoma o de la Ciutat amb Estatut d'autonomia en què vau tenir la residència habitual el 2018  ..................................................................................................................................

Comunitat o Ciutat Autònoma de residència en l'exercici 2018

70

Atenció: aquest apartat únicament s'ha d'emplenar en les declaracions individuals de contribuents morts en l'exercici 2018 abans de dia 31 de desembre.

Meritació

Opció de tributació

35 Domicili  / Address 36 Dades complementàries
del domicili

37 Població / Ciutat 39 40Codi postal
(ZIP) Província / Regió / Estat

País41 42 Codi país

43 País de residència en la UE o
l'EEE el 2018 (excepte Espanya) 44 Nacionalitat

63Canvi de domicili. Si el cònjuge ha canviat de domicili, consigneu una “X“
en aquesta casella. (Només en cas de declaració conjunta)...………...........................................

Primer declarant

CASANOVA PEIRO ENRIQUE H

CARRE
NUM

1 50,00 1
1 50,00 1
1 50,00 1

L

X

04
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Situació familiar

NIF Cognoms i nom Pàgina 2Primer
declarant

Exercici
2018

1r

2n

3r

4t

5è

6è

7è

8è

9è

10è

12è

11è

NIF Cognoms i nom (per aquest ordre)
Data d'adopció o
d'acolliment permanent
o preadoptiu

Vinculació
(*)

Discapacitat
(clau)

Núm. d'ordre
(**)

75 76 78 79 80 81

Data de
naixement

77

Si algun dels fills o descendents ha mort l'any 2018, indiqueu el número d'ordre amb què consta relacionat i la data de defunció …………....................................................... 83 84
Núm. d'ordre Data de defunció 

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

NIF Cognoms i nom (per aquest ordre) VinculacióDiscapacitat (clau) ConvivènciaData de naixement

90 91 93 94 9592

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

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

75 76 78 79 80 8177
75 76 78 79 80 8177
75 76 78 79 80 8177
75 76 78 79 80 8177
75 76 78 79 80 8177
75 76 78 79 80 8177
75 76 78 79 80 8177
75 76 78 79 80 8177
75 76 78 79 80 8177
75 76 78 79 80 8177
75 76 78 79 80 8177

83 84

90 91 93 94 9592

90 91 93 94 9592
90 91 93 94 9592

Només si heu consignat les claus 3 o 4 en la casella [80], consigneu les següents dades de l'altre progenitor:

NIF/NIE Cognoms i nom (per aquest ordre)

85 86 Si l'altre progenitor no té NIF o NIE, marqueu amb una “X” aquesta casella ……. 87

97Si algun dels ascendents ha mort l'any 2018, indiqueu-ne el NIF i la data de defunció ……………………………………………….…….................................. 96
9796

Data de defunció

Si voleu que es destini un 0,7 per 100 de la quota íntegra a les activitats previstes en el Reial decret llei 7/2013, de 28 de juny (BOE del 29), 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 activitats d'interès general considerades d'interès social

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

105

106

Atenció: Aquesta assignació és independent i compatible amb l'assignació tributària a activitats d'interès general considerades d'interès social.

NIF

Altres
situacions

82
82
82
82
82
82
82
82
82
82
82
82

(**) S'ha d'emplenar aquesta casella si la vinculació és 3 o 4. S'ha de consignar el número d'ordre que correspongui de les dades de l'altre progenitor. 

1r

2n

3r

4t

85 86 Si l'altre progenitor no té NIF o NIE, marqueu amb una “X” aquesta casella ……. 87
85 86 Si l'altre progenitor no té NIF o NIE, marqueu amb una “X” aquesta casella ……. 87
85 86 Si l'altre progenitor no té NIF o NIE, marqueu amb una “X” aquesta casella ……. 87

88
Si algun dels fills o descendents és no resident, resideix en un país de la UE o de l'EEE, i s'aplica la deducció per unitats familiars formades per residents fiscals en la UE o l'EEE,
marqueu amb una “”X” aquesta casella……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

CASANOVA PEIRO ENRIQUE

3



Im  sobre la  de lAg ncia Tribut ria

Teléfon: 901 33 55 33

www.agenciatributaria.es
2018

4

Rendiments del treball
Rendiment 1

Contribuent que obté els rendiments DECLARANT 0001

Retribucions dineràries: 65.975,78 0003

Total d'ingressos íntegres computables [(03)+(07)+(08)+(09)+(10)-(11)] 65.975,78 0012

Cotitzac. Seguretat Social, mutualitat de funcionaris, detraccions drets passius i Col. Orfes 2.252,46 0013

Quotes satisfetes a sindicats 221,20 0014

Rendiment net computable [(12)-(13)-(14)-(15)-(16)] 63.502,12 0017

Suma de rendiments nets previs 63.502,12 0018

Altres despeses deduïbles 2.000,00 0019

Rendiment net [(18)-(19)-(20)-(21)] 61.502,12 0022

Rendiment net reduït [(22)-(23)] 61.502,12 0025

Béns immobles no afectes a AE, exclosos l'habitatge habitual i immobles assimilats
BÉNS IMMOBLES/RENDES D'IMMOBLES A DISPOSICIÓ DELS SEUS TITULARS, ARRENDATS O CEDITS A TERCERS

Immoble 1
Número d'ordre de l'immoble 1 0061

Contribuent titular. Immoble DECLARANT 0062

Percentatge de propietat. Immoble 50,00 0063

Naturalesa. Immoble 1 0065

Ús.Immoble 1 0066

Situació.Immoble 1 0067

Referència cadastral.Immoble
Adreça de l'immoble
NIF de larrendatari 1.Immoble
Ingressos íntegres computables de capital immobiliari. Immoble 9.000,00 0079

Despeses deduïbles de 2018. Import que s'aplica a aquesta declaració. Immoble 230,00 0081

Tributs, recàrrecs i taxes. Immoble 245,80 0083

Quantitats meritades per tercers a conseqüència de serveis personals. Immoble 148,82 0085

Quantitats destinades a l'amortització de l'immoble. Immoble 295,38 0086

Rendiment net [(79)-(80)-(81)-(83)-(84)-(85)-(86)-(87)-(88)] Immoble 8.080,00 0089

Reduccions per l'arrendament d'immobles destinats a habitatge. Immoble 4.848,00 0090

Rendiment net reduït. Immoble 3.232,00 0093

Immoble 2
Número d'ordre de l'immoble 2 0061

Contribuent titular. Immoble DECLARANT 0062

Percentatge de propietat. Immoble 50,00 0063

Naturalesa. Immoble 1 0065

Ús.Immoble 2 0066

Situació.Immoble 1 0067

Referència cadastral.Immoble
Adreça de l'immoble
Període computable. Immoble 365 0073

Renda imputada. Immoble 219,46 0074

Rendes totals derivades de béns immobles no afectes a activitats econòmiques
Suma d'imputacions de rendes immobiliàries 219,46 0094

Suma de rendiments nets reduïts del capital immobiliari 3.232,00 0095

Guanys i pèrdues patrimonials
GUANYS I PÈRDUES PATRIMONIALS DERIVATS DE TRANSMISSIONS D'ELEMENTS PATRIMONIALS (BI ESTALVI)

Guanyen. i pérd. derivades dacc. particip. en Societats i Fons dInversió, asi com en SOCIMI
Societat / Fons 1

Contribuent titular de les accions o participacions DECLARANT 0310

NIF de la societat o fons dinversió
Import global de les transmissions efectuades el 2018 204,33 0312

Import global de les adquisicions 204,20 0315

Guanys patrimonials 0,13 0316

Guany patrimonial reduït no exempt 0,13 0320
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Suma de guanys patrimonials de transmissió/reembors daccions/participacions en IIC o SOCIMI 0,13 0324

Integració i compensació de rendes
GUANYS I PÈRDUES PATRIMONIALS A INTEGRAR O COMPENSAR EN LA BASE IMPOSABLE DE L'ESTALVI DE 2018

Suma de guanys patrimonials [(252)+(324)+(339)+(354)+(386)+(387)+(390)+(393)+(412)] 0,13 0422

Saldo net positiu de guanys/pèrdues patrimonials imputables al 2018 a integrar en la BI de lestalvi 0,13 0424

Base imposable general i base imposable de l'estalvi
BASE IMPOSABLE GENERAL

Saldo net de rendiments a integrar en la base imposable general i de les imputacions de renda 64.953,58 0432

Base imposable general [(420)-(431)+(432)-(433)-(434)] 64.953,58 0435

BASE IMPOSABLE DE LESTALVI
Base imposable de lestalvi 0,13 0460

Base liquidable general i base liquidable de l'estalvi
DETERMINACIÓ DE LA BASE LIQUIDABLE GENERAL

Base liquidable general [(435)-(491)-(492)-(493)-(494)-(495)-(496)-(497)] 64.953,58 0500

Base liquidable general sotmesa a gravamen [(500)-(501)] 64.953,58 0505

DETERMINACIÓ DE LA BASE LIQUIDABLE DE L'ESTALVI
Base liquidable de lestalvi [(460)-(506)-(507)] 0,13 0510

Adequació de l'impost a les circumstàncies personals i familiars
Mínim contribuent. Import estatal 5.550,00 0511

Mínim contribuent. Import autonòmic 5.550,00 0512

Mínim per descendents. Import estatal 1.200,00 0513

Mínim per descendents. Import autonòmic 1.200,00 0514

Mínim personal i familiar per calcular el gravamen estatal 6.750,00 0519

Mínim personal i familiar per calcular el gravamen autonòmic 6.750,00 0520

Mínim personal i familiar de la base liquidable general per calcular el gravamen estatal 6.750,00 0521

Mínim personal i familiar de la base liquidable de lestalvi per calcular el gravamen estatal 0,00 0522

Mínim personal i familiar de la base liquidable general per calcular el gravamen autonòmic 6.750,00 0523

Mínim personal i familiar de la base liquidable de lestalvi per calcular el gravamen autonòmic 0,00 0524

Càlcul de limpost i resultat de la declaració
Quota estatal corresponent a la base liquidable general sotmesa a gravamen 10.065,31 0528

Quota autonòmica corresponent a la base liquidable general sotmesa a gravamen 10.118,56 0529

Quota estatal corresponent al mínim personal i familiar de B.L. general 641,25 0530

Quota autonòmica corresponent al mínim personal i familiar de la B.L. general 641,25 0531

Quota estatal corresponent a la base liquidable general 9.424,06 0532

Quota autonòmica corresponent a la base liquidable general 9.477,31 0533

Tipus mitjà estatal 14,50 0534

Tipus mitjà autonòmic 14,59 0535

Quota estatal corresponent a la base liquidable de l'estalvi sotmesa a gravamen 0,01 0536

Quota autonòmica corresponent a la base liquidable de l'estalvi sotmesa a gravamen 0,01 0537

Quota estatal corresponent al mínim personal i familiar de la BL de lestalvi 0,00 0538

Quota autonòmica corresponent al mínim personal i familiar de la BL de lestalvi 0,00 0539

Quota estatal corresponent a la base liquidable de l'estalvi 0,01 0540

Quota autonòmica corresponent a la base liquidable de l'estalvi 0,01 0541

Tipus mitjà estatal 7,69 0542

Tipus mitjà autonòmic 7,69 0543

Quota íntegra estatal [(532)+(540)] 9.424,07 0545

Quota íntegra autonòmica [(533)+(541)] 9.477,32 0546

Deduccions
Donatius a entitats regulades en la Llei 49/2002, de 23 de des. Import amb dret a deducció 2.652,00 H

Deducció per donatius a entitats regulades en la Llei 49/2002 amb límit 10% de la base liquidable 863,10 0723

Per donatius, part estatal 431,55 0552

Per donatius, part autonòmica 431,55 0553

Deduccions Autonòmiques de la Comunitat de les Illes Balears
Suma de deduccions autonòmiques 0,00 0564
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Determinació de quotes líquides i resultats
QUOTES LÍQUIDES

Quota líquida estatal [(545)-(547)-(549)-(550)-(552)-(554)-(556)-(558)-(560)-(562)-(565)] 8.992,52 0570

Quota líquida autonòmica [(546)-(548)-(551)-(553)-(555)-(557)-(559)-(561)-(563)-(564)-(566)] 9.045,77 0571

Quota líquida estatal incrementada [(570)+(572)+(573)+(574)+(576)] 8.992,52 0585

Quota líquida autonòmica incrementada [(571)+(577)+(578)+(579)+(581)] 9.045,77 0586

QUOTA RESULTANT DE L'AUTOLIQUIDACIÓ
Quota líquida incrementada total [(585)+(586)] 18.038,29 0587

Quota resultant de lautoliquidació [(587)-(588)-(589)-(590)-(591)] 18.038,29 0595

RETENCIONS I ALTRES PAGAMENTS A COMPTE
Per rendiments del treball 17.391,06 0596

Per guanys patrimonials, inclosos premis 0,02 0603

Total pagaments a compte [suma de (596) a (606)] 17.391,08 0609

RESULTAT DE LA DECLARACIÓ
Quota diferencial [(595)-(609)] 647,21 0610

Resultat de la declaració 647,21 0670

Import de l'IRPF que correspon a la comunitat autònoma de residència del contribuent
Quota líquida autonòmica incrementada 9.045,77 0671

Import de l'IRPF que correspon a la comunitat autònoma de residència del contribuent 9.045,77 0675
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Document d'ingrés o devolució 100

Model

Aquest apartat s'ha d'emplenar exclusivament en cas de declaració complementària de l'exercici 2018 de la qual es derivi una quantitat a ingressar.

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

Fr
ac

ci
on

am
en

t d
el

 p
ag

am
en

t i
 in

gr
és

 (4
)

Import: D

D
ev

ol
uc

ió
 (6

) Si l'import consignat en la casella [0695] és una quantitat negativa, marqueu amb una “X” la clau que correspongui:

0680

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

D
ec

la
ra

ci
ó

C
om

pl
em

en
tà

ria
 (3

)
C

òn
-

ju
ge

Agència Tributària
Telèfon: 901 33 55 33
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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 “a retornar” i sol·liciteu la devolució, consigneu les dades del compte bancari del qual sou titular on voleu que us sigui abonat mitjançant transferència l'import corresponent.

C
om

pt
e

ba
nc

ar
i (

7)

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

Codi IBAN 

Exercici ......... Període ……..... 0 A2 0 1 8NIF

Cognoms i nom

Pr
im

er
 d

ec
la

ra
nt

  (
1)

Cognoms i nom NIF

Resultat a ingressar o a retornar (casella [0670] o casella [0695] de la declaració) ….............................................................................................................................

7(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……………..…..……………….…...

Important: si la quantitat consignada en la casella [0695] ha estat determinada com a conseqüència de l'emplenament de l'apartat P de la declaració 

0695

0505

Base liquidable general
sotmesa a gravamen Base liquidable de l'estalvi Quota íntegra estatal Quota íntegra autonòmica

0510 0545 0546

0570

Quota líquida estatal Quota líquida autonòmica

0571

6968Tributació individual ……………………….................………..…. Tributació conjunta ……………………….......…..…….…….….

R
es

um
 d

e 
la

 d
ec

la
ra

ci
ó 

(2
)

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
pc

io
ns

 d
e 

pa
ga

m
en

t d
el

 2
n 

te
rm

in
i (

5)

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

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) ……………..... I1

I2Import del 2n termini ……………………….......
(40% de la casella [0695])

Si l'import consignat en la casella [0695] 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 FRACCIONEU 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 empleneu en l'apartat “Compte bancari” les dades del
compte on voleu domiciliar el pagament. En aquest cas, l'import es carregarà en compte el 5
de novembre.

3
2

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.

1
6

Recordeu que si opteu per domiciliar la totalitat o el primer termini, aquest import es carregarà en
compte l'1 de juliol.

Codi SWIFT/BIC

Devolució:

Forma de pagament:

Núm. justificant: 1000097182935

CASANOVA PEIRO ENRIQUE

64.953,58 0,13 9.424,07 9.477,32

8.992,52 9.045,77

647,21

X

X

388,33

DOMICILIACIÓ

X

258,88
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