COMUNICACIÓ 10/2020
Assessorament integral a empreses, autònoms i particulars

24/04/2020
ESTAT ALARMA – NOVETATS MÒDULS
ESTIMACIÓ OBJECTIVA (IRPF) - RÈGIM SIMPLIFICAT (IVA)
El Real Decret-Llei 15/2020, de 21 d’abril, de mesures urgents complementàries per a recolzar
l’economia i l’ocupació, publicat al BOE el dia 22/04/2020 adopta, entre altres, mesures que són
d’aplicació als empresaris individuals en estimació objectiva i règim simplificat d’IVA(mòduls):
1) Renúncia excepcional aplicable exercici 2020
Els contribuents per IRPF que calculin el seu rendiment net pel mètode d’estimació objectiva
(mòduls), i que en el termini de presentació del pagament fraccionat corresponent al 1T 2020 renunciïn
a l’aplicació d’aquet mètode presentant el model 130, podran tornar a aplicar el mètode d’estimació
objectiva (mòduls) per a l’any 2021 sempre que compleixin els requisits i revoquin la renúncia el
desembre del 2020 o amb la presentació del 1T 2021. Per tant, excepcionalment, si es vol, la renúncia
que es realitzi en el 1T 2020 no tindrà la durada de tres anys sinó només durant l’any 2020.
Aquesta renúncia tindrà els mateixos efectes en l’IVA.
2) No còmput dies estat alarma
Els contribuents en estimació objectiva (mòduls), en el càlcul del pagament fraccionat de l’IRPF i el
càlcul de l’ingrés a compte en l’IVA, no computaran com a dies de l’activitat, en cada trimestre
natural, els dies naturals del trimestre en els que hi hagi declarat l’estat d’alarma.
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