Rambla del Passeig, 50 pl. 2a. (08500) Vic - telèfon: 938860693 – info@frt.cat

Amb motiu de la COVID-19, abans de venir al despatx cal demanar hora.
Vic, gener de 2022.

Distingit client (a) :

Ens plau recordar-vos les obligacions fiscals, (tràmits amb Hisenda) per aquest mes de gener, corresponents al QUART TRIMESTRE de 2021.

IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT (IVA)
PAGAMENT A COMPTE RENDA
RETENCIONS PER IRPF (TREBALL, LLOGUER, PROFESSIONALS I/O AGRARIS)
D’acord amb l’actual normativa del sistema d’estimació objectiva d’IRPF i d’IVA simplificat (mòduls):
Pel que fa a l’IVA, cal que tinguem abans del proper dia 17 de gener, el llibre d’IVA suportat,
de l’exercici. Ens cal saber si heu estat de baixa per malaltia durant l’any i ens calen totes les factures d’electricitat de l’exercici.
Pel que fa a l’IRPF, el pagament a compte de la Renda serà el mateix que el darrer trimestre, si li
efectuen retencions (1%) a les seves factures, ens ho ha de comunicar també abans del dia 17
de gener.
Si efectua retencions (lloguers, professionals i/o agraris), pensi que s’han de domiciliar com a
màxim el dia 14 de gener, i no oblidi comunicar l’import total pagat durant l’any 2021.

Amb la Llei 22/2021 de 28 de desembre s’aprova mantenir per l’any 2022 els mateixos límits
vigents durant els anys 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 i 2021.
NO PODEU ESTAR EN MÒDULS EL 2022
a) Si el volum d’ingressos de l’any 2019, ha superat els 250.000,00 € anuals.
b) Si durant el 2019 heu facturat a empresaris o professionals, més de 125.000,00€ anuals.
c) Si el volum de compres de bens i serveis, excloses les adquisicions d’immobilitzat, han superat l’any 2019 la quantitat de 250.000,00 €.
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), que realitzin activitat idèntiques o similars en les quals
hi hagi una direcció comú.

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

NO ESPERI ELS DARRERS DIES, evitarà així possibles errors en les seves declaracions.
Penseu que cal planificar el tancament i fer els resums anuals i això comporta molta més feina que
la d’un trimestre normal, a més totes les societats han de liquidar forçosament per internet els
impostos .
Aprofitem l'avinentesa per saludar-vos molt atentament.

D’acord amb el vigent RGPD, si no desitja rebre informacions per part nostra,
cal que ens ho comuniqui per carta o enviant un missatge al correu electrònic
info@frt.cat

