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Novetats fiscals: s’amplien els límits perquè 
els autònoms declarin en el règim de mòduls

A PARTIR D’ARA, EN QUINS CASOS QUEDARIA 
EXCLÒS DELS MÒDULS? 
Pel que fa al 2016 es mantenen els límits actuals. 
És a dir, només quedaria exclòs dels mòduls si 
durant l’exercici 2015 ha superat els 450.000 € en 
ingressos anuals i 300.000 en compres.

QUÈ PASSARÀ AL  2017?
Podrà continuar en règim de mòduls si al 2016 
factura un màxim de 250.000 € i fa unes compres 
per sota dels 250.000. 

I A PARTIR DEL 2018?
Els límits s’han fixat en un màxim de 250.000 € en 
ingressos i 150.000 en compres durant el 2017. 
Posteriorment, al 2019, només podran continuar 
en mòduls els empresaris que al 2018 facturin per 
sota de 150.000 €.

QUÈ PASSARÀ AMB LES S.C.P?
A partir del 2016 passaran a portar comptabilitat, 
segons el Codi de Comerç, i a tributar per l’import 
de societats al tipus del 25%.

MÉS INFORMACIÓ
Si té dubtes sobre aquest tema, adreci les seves 
consultes a la Gestoria del Gremi de Restauració. 
Tel:  933 018 891.

PREGUNTES 
FREQÜENTS 

Si vostè és un empresari que tributa 
l’IRPF a través del règim d’estimació 
objectiva, conegut popularment com 
a “mòduls”, pot respirar tranquil, si 
més no durant el proper any, ja que 
Hisenda ha anunciat (publicat al BOE 
la setmana passada) que l’enduriment 
dels requisits que l’impediria continuar 
declarant a través d’aquesta fórmula 
serà progressiu a partir de 2017. Per 
tant, els negocis que hagin facturat 
un màxim de 450.000 euros i hagin 
fet compres per un import inferior 
a 300.000 durant el 2015, podran 
continuar tributant per mòduls al 2016.  

Els empresaris que ja no puguin 
acollir-se a aquesta fórmula de portar 
el seu negoci, perquè superen el 
llindar esmentat, estaran obligats a 
passar a estimació directa la seva 
tributació.  Seria el moment, per tant, 
de reconsiderar si el fet de mantenir 

una absència d’infraestructura i or-
ganització, malgrat tenir un cert vo-
lum de facturació, pot acabar sent 
contraproduent per a ell. Cal tenir en 
compte que l’empresari individual en 
l’actualitat té l’inconvenient que, da-
vant de qualsevol deute o reclamació, 
és ell qui hi ha de respondre amb els 
seus béns personals.  

Per tot això, una possible solució 
per a aquest col·lectiu és la creació 
de les societats de responsabilitat 
LIMITADA, de cost reduït en les taxes 
del registre i en honoraris notarials, 
impulsades amb l’objectiu de fomentar 
el canvi de tributació en aquests casos. 

El Gremi celebra que la petició de 
no rebaixar els límits feta en nom dels 
restauradors, i a través de les patronals 
de les quals forma part, hagi estat 
atesa per l’Executiu central en forma 
d’esmena i correcció als Pressupostos.

http://www.nopucesperar.cat/establiments-equipaments/adhesio/
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