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Distingit client (a): 
 

Ens plau recordar-li les obligacions fiscals, (tràmits amb Hisenda) per aquest mes 
d’octubre corresponents al tercer trimestre de 2019. 

 
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 con-
trari, li prepararem les liquidacions segons els càlculs fets el primer trimestre, d'acord amb 
la normativa fixada per Hisenda. 
 

 

US RECORDEM DE NOU QUE (si no hi ha canvis d’última hora ) NO PODREU ESTAR EN 
MÒDULS EL 2020 

 
a) Si durant el 2018 factureu a empresaris o professionals, més de 75.000,00 €. 
 
b) Si el volum d’ingressos de l’any 2018, supera els 150.000,00 € anuals (les activitats agràries 
mantenen l’antic límit de 250.000,00 €). 
 
c) Si el volum de compres de bens i serveis, excloses les adquisicions d’immobilitzat, superen  
l’any 2018 la quantitat de 150.000,00 €. 
 
d) Si heu realitzat part de l’activitat fora de l’estat espanyol. 
 
Per aquest límits cal tenir en compte el conjunt de totes les vostres 

activitats, del cònjuge, descendents, ascendents i entitats (SCP/CB), 

que realitzin activitat idèntiques o similars. 

 
Nota important: en les activitats de comerç menor, aquests imports inclouen l’IVA i el re-
càrrec d’equivalència. 
 

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 algu-
na compra o venda intracomunitària (estats de la unió europea), cal que ens faci arri-

bar còpia de les factures el més aviat millor. 
 
El sistema de pagament serà l’habitual de cada trimestre. 
 

Molt importat: la majoria de liquidacions es presenten per domiciliació bancària, cal que 
verifiqui que el dia 20 les ha pagat totes. 
 
Vic, 30 de setembre de 2019. 
 
 Recordi que disposa de ½ hora d’aparcament gratuït al pàrquing del Passeig de Vic. 


