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Distingit client (a):
Si durant aquest més d’abril vol renunciar a mòduls ens ho ha de dir abans del dia 13.
Malgrat al situació actual pel COVID-19, a data d’avui no s’ha ajornat ni suspès la presentació de
les declaracions trimestrals a realitzar el mes d’abril, corresponents al primer trimestre de 2020, el
termini de domiciliació acaba el dimecres dia 15 d’abril i en cap cas podrem anar a les entitats bancaries a portar liquidacions en paper.

No ens costa cap modificació en els imports del mòduls, penseu que els import pagats
son acompte i al final d’any es regularitzen, creiem que hi hauran reduccions d’acord
amb el temps que duri l’estat l’alarma.
IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT (IVA)
PAGAMENT A COMPTE RENDA
RETENCIONS DE LLOGUER, TREBALL i/o PROFESSIONALS
Donat que vostè està subjecte a la modalitat fiscal de MÒDULS, si no ens comunica el contrari, li prepararem les liquidacions segons els càlculs fets pel tancament de l’any anterior,
d'acord amb la normativa fixada per Hisenda.
Recordi que no pot estar en Mòduls si l’any 2019 va realitzar l’activitat fora del territori estatal, va facturar més de 250.000 €, va comprar més de 250.000 € en bens i serveis, o va facturar més del 125.000 € a altres empresaris.
Si no hi ha canvis abans de finals d’any, aquest límits baixaran a 150.000 € / 75.000 €
per poder continuar a mòduls l’any 2021.
És obligatori portar un registre de vendes o ingressos per poder determinar el volum
de facturació.
Si voleu que calculem la reducció de l’activitat de cara a un possible atur, cal que ens feu arribar la informació dels ingressos el més aviat possible. Penseu que no es poden tramitar tots
a l’hora.

Si paga lloguer i ha variat l’import recentment, no oblidi comunicar-nos-ho.
Si ha practicat alguna retenció a empresaris, professionals o agraris, o bé ha fet alguna compra o venda intracomunitària (estats de la unió europea), cal que ens faci arribar còpia de les factures el més aviat millor.
El sistema de pagament serà l’habitual de cada trimestre.
Vic, abril de 2020.

