
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certificat de retencions i ingressos a compte de l'impost sobre la renda de les persones
físiques. Exercici 2016
Nom i cognoms de la persona que certifica Càrrec
 JOAN MANEL REBOLLO TORRECILLAS  CAP DE L'ÀREA DE GESTIÓ DE PERSONAL I D'ORGAN
Departament / Organisme
 HOSPITAL UNIVERSITARI DOCTOR JOSEP TRUET
Raó social de l'entitat pagadora NIF
 INSTITUT CATALA DE LA SALUT  Q5855029D
Adreça Codi postal i localitat
 GRAN VIA CORTS CATAL, 587  08007 BARCELONA
Cognoms i nom del/de la perceptor/a NIF
 CASANOVAS LAX,Joaquim  040285576H
Adreça Codi postal i localitat
 R Oriol Martorell 14  7è 1a  17003 GIRONA

Certifico:
Que la persona, les dades de la qual s'especifiquen, ha percebut els rendiments que s'indiquen i que li han estat efectuades les retencions
consignades tot seguit durant l'exercici corresponent.

Rendiments de treball: detall de les percepcions, retencions i ingressos a compte

Rendiments de l'exercici Import íntegre Retenció
Retribucions en diner 97.858,90 30.350,00

Valoració Ingr. a compte efectuats Ingr. a compte repercutits
Retribucions en espècie

Import
Plans de pensions: aportació ordinària i extraordinària, import imputat al perceptor

Reduccions (referents article 18, apartats 2 i 3 i/o les disposicions transitòries 11a i 12a de la Llei de l'impost)

Descomptes deduïbles fiscalment article 19.2 de la Llei de l'impost
(Cotitzacions a la Seguretat Social, mutualitats generals obligatòries de funcionaris i drets passius) 2.775,12

Altres descomptes (quotes sindicals)

Rendiments corresponents a exercicis anteriors: en l'exercici a què es refereix aquest certificat s'han abonat, alguns endarreriments
corresponents a exercicis anteriors, article 14.2.b de la Llei de l'impost

Retribucions en diner Any meritació Import íntegre Retencions Reduccions Despeses deduïbles

Reintegraments realitzats en aquest exercici corresponents a exercicis anteriors Any meritació Import íntegre Reduccions

Informació d'interès per al perceptor: el reintegrament de quantitats incloses en declaracions de l'IRPF ja presentades, donen dret a sol·licitar
a l'Administració tributària la rectificació de les esmentades declaracions d'acord amb el que disposen els articles 120.3 i 221.4 de la Llei
58/2003, de 17 de desembre, general tributària

Altres percepcions en diner exemptes de retenció Any meritació Import íntegre
Dietes i assignacions per desp. viatge, quanties exonerades de gravamen 2015 100,34

1.082,66
Rendes exemptes IRPF incloses pel pagador en el resum anual (model 190)

I, perquè així consti , en compliment del que disposa el Reglament de l'impost sobre la renda de les persones físiques, lliuro aquesta certificació,

BARCELONA, 27 d'Agost de 2018



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certificat de retencions i ingressos a compte de l'impost sobre la renda de les persones
físiques. Exercici 2017
Nom i cognoms de la persona que certifica Càrrec
 JOAN MANEL REBOLLO TORRECILLAS  CAP DE L'ÀREA DE GESTIÓ DE PERSONAL I D'ORGAN
Departament / Organisme
 HOSPITAL UNIVERSITARI DOCTOR JOSEP TRUET
Raó social de l'entitat pagadora NIF
 INSTITUT CATALA DE LA SALUT  Q5855029D
Adreça Codi postal i localitat
 GRAN VIA CORTS CATAL, 587  08007 BARCELONA
Cognoms i nom del/de la perceptor/a NIF
 CASANOVAS LAX,Joaquim  040285576H
Adreça Codi postal i localitat
 R Oriol Martorell 14  7è 1a  17003 GIRONA

Certifico:
Que la persona, les dades de la qual s'especifiquen, ha percebut els rendiments que s'indiquen i que li han estat efectuades les retencions
consignades tot seguit durant l'exercici corresponent.

Rendiments de treball: detall de les percepcions, retencions i ingressos a compte

Rendiments de l'exercici Import íntegre Retenció
Retribucions en diner 99.827,68 31.202,62

Valoració Ingr. a compte efectuats Ingr. a compte repercutits
Retribucions en espècie

Import
Plans de pensions: aportació ordinària i extraordinària, import imputat al perceptor

Reduccions (referents article 18, apartats 2 i 3 i/o les disposicions transitòries 11a i 12a de la Llei de l'impost)

Descomptes deduïbles fiscalment article 19.2 de la Llei de l'impost
(Cotitzacions a la Seguretat Social, mutualitats generals obligatòries de funcionaris i drets passius) 2.850,47

Altres descomptes (quotes sindicals)

Rendiments corresponents a exercicis anteriors: en l'exercici a què es refereix aquest certificat s'han abonat, alguns endarreriments
corresponents a exercicis anteriors, article 14.2.b de la Llei de l'impost

Retribucions en diner Any meritació Import íntegre Retencions Reduccions Despeses deduïbles

Reintegraments realitzats en aquest exercici corresponents a exercicis anteriors Any meritació Import íntegre Reduccions

Informació d'interès per al perceptor: el reintegrament de quantitats incloses en declaracions de l'IRPF ja presentades, donen dret a sol·licitar
a l'Administració tributària la rectificació de les esmentades declaracions d'acord amb el que disposen els articles 120.3 i 221.4 de la Llei
58/2003, de 17 de desembre, general tributària

Altres percepcions en diner exemptes de retenció Any meritació Import íntegre
Dietes i assignacions per desp. viatge, quanties exonerades de gravamen 2016 174,20

1.503,58
Rendes exemptes IRPF incloses pel pagador en el resum anual (model 190)

I, perquè així consti , en compliment del que disposa el Reglament de l'impost sobre la renda de les persones físiques, lliuro aquesta certificació,

BARCELONA, 27 d'Agost de 2018


