
 

CAMPANYA RENDA 2021 

 

Des del passat 7 d'abril ha començat la campanya de renda 2020. 

El termini de presentació de la declaració de la renda és del 07 d'abril de 2021 i finalitza el 30 

de juny de 2021. 

Davant la situació excepcional que es viu a l’equip de SBD ACTIVA amb la seva idea de millora 

contínua i amb l'objectiu de facilitar als nostres clients la realització i presentació de la seva 

declaració de resultats, SBD ACTIVA ofereix la possibilitat de fer  la seva declaració telefònica, 

evitant desplaçaments innecessaris. 

El nostre equip professional d'experts facilita la tramitació de la declaració amb les garanties i 

la tranquil·litat de ser realitzada per un professional. 

Ens encarreguem de fer i presentar la declaració de la renda estudiant l'opció més beneficiosa 

per a tu i aplicant totes les deduccions que se t'apliquin. 

Com oferim el servei. 

Cal concertar cita prèvia al 937481821 de dilluns a dijous de 9:00 a 14:00 i de 16:00 a 19:00, 

divendres de 09:00 a 14:00 o correu electrònic : info@sbdactiva.com 

Et donarem cita perquè el gestor pugui posar-se en contacte amb tu i fer la declaració 

telefònica el dia i l'hora signats. 

L'equip de SBD ACTIVA realitza la renta amb la professionalitat habitual i de la manera més 

fàcil per al client. 

Per realitzar el pagament de l'elaboració de la declaració posem a la seva disposició diferents 

mitjans de pagament per fer-ho més fàcil. 

Per a qualsevol dubte o aclariment pots contactar amb l'equip de SBD ACTIVA que et guiarà i 

et permetrà la solució més adequada a les teves necessitats. 

NOU SERVEI ! 

Com a col·legiat, pots beneficiar-te d’ un descompte especial. 

Què has de fer : 

Contacta amb SBD ACTIVA al telèfon 937481821 ó al correu electrònic :  info@sbdactiva.com 

Utilitza el codi promocional de descompte : RTCOAC2021 + (el teu numero de Col·legiat).  
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