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19/11/2012
MÒDULS - NOVETATS
ESTIMACIÓ OBJECTIVA IRPF - RÈGIM SIMPLIFICAT IVA
Recentment s’han publicat al BOE dues normatives (Ordre HAP/2259/2012, de 22 d’octubre i Llei
7/2012, de 29 d’octubre), que tenen incidència en el règim d’estimació objectiva (mòduls) en l´IRPF
i/o en el règim simplificat de l’IVA, que introdueixen les següents novetats:
1) L’Orde HAP/2259/2012, de 22 d’octubre, que modifica l’Ordre EHA/3257/2011 que aprova els
mòduls del règim simplificat de l’IVA per a l’exercici 2012, actualitza els mòduls a la modificació
dels tipus impositius de l’IVA que va entrar en vigor el passat 01/09/2012 (el tipus general va
passar del 18% al 21%, el tipus reduït del 8% al 10% i determinats béns i serveis van canviar el tipus
aplicable com en el cas de les activitats de perruqueria i activitats relacionades amb els esports que
van passar del 8% al 21% d’IVA).
S’habilita un termini especial de renúncia al règim simplificat de l’IVA que va des del dia
25/10/2012 al 30/11/2012, i que tindrà efectes des del dia 01/10/2012. Aquesta renúncia tindrà
efectes en relació al règim d’estimació objectiva de l’IRPF a partir del dia 01/01/2013, i s’haurà de
fer exclusivament de forma expressa presentant la corresponent declaració censal.
S’aprova una nova taula de mòduls aplicables per al règim simplificat que serà aplicable
només per al càlcul de la regularització a realitzar en el 4rt trimestre. Així, en els casos en què
l’activitat hagi cessat abans de l’01/10/2012, per a les activitats en què s’opti per la renúncia
extraordinària i per a les activitats de temporada que hagin finalitzat abans de l’01/10/2012, el càlcul
de la quota anual del règim simplificat de l’IVA corresponent a l’any 2012 es realitzarà aplicant la
taula anterior (la de l´Ordre EHA/3257/2011, de 21 de novembre), excepte per als mòduls relatius a
les activitats accessòries de caràcter empresarial o professional.
Aquells que optin per la renúncia extraordinària, per al càlcul de l’IVA deduïble als efectes del
règim simplificat només podran tenir en compte les quotes suportades fins a 30/09/2012.
Aquests mateixos subjectes passius, en la declaració del 4rt trimestre hauran de presentar el model
371, on en l’apartat del règim general faran constar les operacions del 4t trimestre en règim general, i
en l’apartat del règim simplificat la liquidació final corresponent als 3 primers trimestres del 2012.
2) Per altra banda, la Llei 7/2012, de 29 d’octubre, introdueix les següents novetats a partir de
01/01/2013:
- Deixa d’aplicar-se el mètode d’estimació objectiva per al conjunt d’activitats
classificades a la divisió 7 de la secció primera de les tarifes de l’impost sobre activitats
econòmiques (transport i comunicacions) que estiguin sotmeses a la retenció de l´1% i que
superin els 300.000 € anuals de volum de rendiments.
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- Deixa d’aplicar-se el mètode d’estimació objectiva a les activitats sotmeses a la retenció
de l’1% quan el volum dels rendiments íntegres de l’any anterior corresponent a aquestes
activitats que procedeixin d’empresaris o professionals superi qualsevol de les quantitats
següents:
a) 50.000 € anuals, sempre que a més a més representi més del 50% del volum total
de rendiments íntegres corresponents a aquestes activitats.
b) 225.000 €
No és aplicable a les activitats incloses a la divisió 7 de la secció primera de les
tarifes de l’impost sobre activitats econòmiques (transports i comunicacions).
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