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M Ò D U L S - 2022 

 
Vic, 3 de desembre de 2021. 
 
Distingit client: 
 
Passem a informar-vos de la publicació de l’Ordre HFP/1335/2021, de 1 de desembre dels MÒ-
DULS - 2022, en el qual s’aprova el Règim d’Estimació Objectiva de l’Impost sobre la Renda de 
les Persones Físiques i el Règim Simplificat de l’Impost sobre el Valor Afegit. 
 
Pel que fa a l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, l’import dels mòduls son els 
mateixos que el 2021. 
 
Pel que fa al Règim Simplificat de l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA), també es mantenen els 
import del 2021. 
 

 

LÍMITS ACTUALS MÒDULS 2022 
 
Amb el redactat actual de l’Ordre, no podreu estar en mòduls l’any 2022:  
a) Si el volum d’ingressos de l’any 2021, ha superat els 150.000,00 € anuals. 
b) Si durant el 2021 heu facturat a empresaris o professionals, més de 75.000,00€ anuals. 
c) Si el volum de compres de bens i serveis, excloses les adquisicions d’immobilitzat, han su-
perat l’any 2021 la quantitat de 150.000,00 €. 
d) Si heu realitzat part de l’activitat fora de l’estat espanyol. 
e) Per activitats agràries el límit de facturació es manté en els 250.000,00 € anuals. 
 
Per aquest límits cal tenir en compte el conjunt de totes les vostres activitats, del cònjuge, descendents, as-

cendents i entitats (SCP), que realitzin activitat idèntiques o similars en les quals hi hagi una direcció comú. 

 

Un cop dit això, segons fonts ministerials, sembla ser que està pendent d’aprovar-
se abans de finals d’any, un Reial Decret Llei per deixar els límits com els dels anys 
2020, o sigui 250.000 € en els punts a) i c) i 125.000,00 € en el punt b). Tant bon punt 
tinguem confirmació d’aquests fet us informarem ràpidament.   
 
Nota important: en les activitats de comerç menor, aquests imports inclouen l’IVA i el re-
càrrec d’equivalència. 
 

Us recordem l’obligació el portar un registre d’ingressos per totes les activitats.  
 
El dia 31 de desembre, acaba el termini per efectuar la renúncia o revocació dels mòduls. 
 
Donat que NO HI HA CANVIS EN LA QUANTIA DELS MÒDULS, i si es troba dintre dels límits 
d’ingressos i compres detallats abans, si no ens indica el contrari, donarem per suposat que se-
gueix interessat en l’aplicació dels mateixos. 

 

Aprofitem l'avinentesa per saludar-vos molt atentament. 


