COMUNICACIÓ 3/2019
Assessorament integral a empreses, autònoms i particulars

09/01/2019
MÒDULS 2019
ESTIMACIÓ OBJECTIVA IRPF - RÈGIM SIMPLIFICAT IVA
PRÒRROGA LÍMITS EXCLUSIÓ
En la Comunicació 17/2018 referent a l’estimació objectiva de l’IRPF i el règim simplificat de l’IVA
aplicables per a l’any 2019, informàvem que el règim transitori per a les magnituds d’exclusió que
havia estat vigent per als anys 2016, 2017 i 2018 deixava de ser aplicable (tot i que indicàvem que
segons algunes fonts es prorrogaria).
Finalment, el dia 29/12/2018 es va publicar al BOE el Real Decret-Llei 27/2018, de 28 de desembre,
que prorroga per a l’any 2019 els límits en les magnituds d’exclusió per volum de rendiments íntegres
i volum de compres que ja van ser aplicables en els anys 2016, 2017 i 2018.
Així, per a l’any 2019, els límits d’exclusió en funció del volum de rendiments íntegres i volum de
compres seran:
- 250.000,00 € anuals de vendes pel conjunt de les activitats econòmiques, excepte les agrícoles,
ramaderes i forestals, tenint en compte la totalitat de les operacions amb independència del fet
que hi hagi obligació d’emetre factura o no.
- 125.000,00 € anuals de vendes en el cas d’operacions per les quals s’estigui obligat a emetre
factura quan el destinatari sigui un empresari o professional que actuï com a tal.
- Que el volum de compres de béns i serveis, excloses les adquisicions d’immobilitzat, en
l’exercici anterior superi la quantitat de 250.000,00 €.
Amb motiu d’aquesta modificació, el termini per a la renúncia o revocació de la renúncia al règim
d’estimació objectiva de l’IRPF i règim simplificat d’IVA per a l’any 2019 serà fins el 29 de gener de
2019.

ASESORIA ARXER SAU | C/Rutlla, 13, baixos, 17002, Girona · Tel: 972 20 55 00 · Fax: 972 22 03 09 · www.arxerassessors.cat · arxer@arxerassessors.cat
L’informem que les seves dades personals, que puguin constar en aquesta comunicació, estan incorporades en un fitxer propietat d’ASESORIA ARXER,
SAU, amb la finalitat de gestionar la relació negocial que ens vincula i informar-li dels nostres serveis.
Si desitja exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició pot dirigir-se per escrit a: ASESORIA ARXER, SAU, carrer Rutlla, 13, baixos,
17002 Girona.
Si vostè no desitja rebre més informació sobre els nostres serveis, pot donar-se de baixa a la següent adreça de correu electrònic:
arxer@arxerassessors.cat.
El contingut d’aquest correu electrònic i els seu annexes són estrictament confidencials. En cas de no ser vostè el destinatari i haver rebut aquest missatge
per error, agrairíem que ho comuniqui immediatament al remitent, sense difondre, emmagatzemar o copiar el seu contingut.

