Bisbat de Tortosa.
============================
Secretaria General

OBLIGACIONS TRIBUTÀRIES ANUALS I TRAMESES DE DINERS
Disposicions econòmiques

Per tal de preparar la declaració de l’Impost Sobre Societats corresponent a l’exercici de 2021 us
agrairé que envieu a aquesta Administració els documents següents:
a. Certificació expedida pel Banc o Caixa d’Estalvis dels interessos bruts abonats i retenció de
l’Impost Renda Capital (I.R.C.) i saldo mig del compte.
b. Relació de rendes abonades i moviment de dipòsits de valors (en el cas que n’hi hagi).
c. Relació de lloguers percebuts corresponents a Habitatges, Locals o altres propietats que siguin de la Parròquia, Bisbat i altres entitats eclesiàstiques (s’entén cedides a tercers) (Confeccionar relació amb detall de cada edifici).
d. Si s’ha produït alguna compra o venda de finques o edificis, indiqueu-nos la data i import,
tant de la compra com de la venda.
e. Adjuntar totes i cada una de les factures, de forma individual (una) o col·lectivament
(varies) agrupades segons el proveïdor, de l’any 2021
f. Adjuntar totes i cada una de les factures relatives a inversions, millores i reformes realitzades en el temple parroquial, ermites i immobles de la teva parròquia corresponent
a l’any 2021
g. Cal aportar informació dels lloguers per a fer la liquidació de l’IVA trimestral
h. Per tal d’evitar successives reclamacions, si alguna Parròquia no està afectada pels punts anteriors, caldrà que ens retorni la present indicant “SENSE MOVIMENT”.
- Trameses de diners al bisbat
Feu-les per transferència directa al BBVA,
ES72/0182/4332/8102/0032/9310,
indicant el concepte o destinatari i qui fa la transferència.
- Trameses de col·lectes obligades
Feu-les per transferència directa a la corresponent entitat bancària, comunicant al mateix temps
la tramesa feta
Els números correctes són aquests:
a.- Càritas: BBVA,
ES42 0182 4332 8702 0018 3765
b.- Mans Unides: BBV.

ES32 0182 4332 8202 0032 4452
c.1.- Missions: OMP, BBVA,
ES22 0182 4332 8302 0012 8740
c.2.- Missions: Missioners diocesans, BBVA
ES94 0182 4332 8802 0026 3678
d.- Residència Sant Miquel: BBVA,
ES54 0182 4332 8702 0015 5904

