Com puc fer les declaracions del primers trimestre i
com faig arribar la informació a Cànovas?
El termini per a presentar les declaracions del primer trimestre 2020
finalitza el dia 20 d’abril i el termini per domiciliar pagaments, el 15 d’abril.
•

No ha variat el termini de presentació de les declaracions

Els terminis de presentació de declaracions no s’han ajornat. Les declaracions
trimestrals es poden presentar fins el dia 20 d’abril I les domiciliacions, fins el dia 15.
•

Com us puc fer arribar la documentació?

Us ho volem posar fàcil. Ateses les limitacions a la mobilitat i seguint les recomanacions
de les autoritats sanitàries, Grup Cànovas posa a la vostra disposició diferents opcions
per fer-nos arribar les dades i la documentació necessària per poder confeccionar les
declaracions (factures emeses, rebudes, extractes bancaris, llistats...)

Podeu fer-ho de tres maneres:

•

•

complimentar el model excel adjunt i enviar-lo per correu electrònic al vostre
assessor

•

enviar la documentació escanejada per correu electrònic al vostre assessor
(format PDF o format EXCEL)

•

fer-nos arribar la documentació a la bústia de les nostres oficines

Quines declaracions es presenten en aquest trimestre (1T 2020)?

Les principals declaracions trimestrals son:
•

IVA
o Model 303 Autoliquidació IVA 1T 2020
o Model 349 Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries

•

Impost de societats
o Model 202 Pagament fraccionat 1P IS 2020

•

IRPF
o Retencions
•
•
•

Model 111 Retencions rend. del treball i activitats econòmiques
Model 115 Retencions rend. arrendaments urbans
Model 123 Retencions rend. capital mobiliari

o Pagaments a compte
•
•

Model 130 Pagament fraccionat estimació directa 1T 2020
Model 131 Pagament fraccionat estimació objectiva 1T 2020

Per a més informació sobre altres models, podeu consultar el calendari del contribuent
del mes d’abril aquí

A Grup Cànovas estem al vostre costat per ajudar-vos en el que calgui. Nosaltres ens
encarreguem de fer-vos-ho fàcil, perquè no tingueu maldecaps ni us hàgiu de moure de
casa.
Pots contactar amb el teu assessor habitual mitjançant el mail o a info@canovas.net

Girona, 3 d’abril de 2020

