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CIRCULAR 

ES MODIFIQUEN ELS MÒDULS DEL RÈGIM SIMPLIFICAT DE L'IVA 

S'incorpora la revisió dels mòduls a fi d'actualitzar el seu import en paral•lel a la 

pujada de tipus impositius de l'IVA. A fi de simplificar els càlculs, s'ha disposat, per 

als mòduls no monetaris, una taula única que incorpora l'augment de tipus 

distribuït al llarg de tot l'any, evitant d'aquesta forma la utilització de dues taules, 

una fins al 31 d'agost amb els mòduls sense augment i una altra des d'aquesta data 

fins al 31 de desembre, amb la totalitat de l'increment previst. 

Benvolgut/da client/a:  

Al BOE del dia 24 d'octubre, s'aprovà una nova Ordre HAP/2259/2012, de 22 
d'octubre, per la qual es modifiquen els mòduls del règim simplificat de l'IVA aprovats 
per l'Ordre EHA/3257/2011, de 21 de novembre, per a l'any 2012.  
 
En aquesta nova Ordre, que entrà en vigor el passat 24 d'octubre, s'incorpora la 

revisió dels mòduls a fi d'actualitzar el seu import en paral�lel a la pujada 

de tipus de l'IVA. Recordem que des de l'1 de setembre de 2012, el tipus general de 
l'impost passa a ser el 21 per cent i el reduït del 8 per cent s'eleva al 10 per cent. A més a 
més, l’apujada de tipus s'acompanya d’altres mesures addicionals per les que 
determinades categories de béns i serveis passen a tributar a un tipus impositiu 
diferent; aquest és el supòsit de certs productes i serveis que tributaven al tipus reduït 
del 8 per cent i passen a fer-ho al tipus general del 21 per cent, com és el cas, quant a 
l'aplicació del règim simplificat de l'IVA, dels serveis relacionats amb la pràctica de 

l'esport i els serveis de perruqueria. 

 
Novetats més importants 

 

• Per simplificar els càlculs, s'ha disposat, per als mòduls no monetaris, una 
taula única que incorpora l'augment de tipus distribuït al llarg de tot 
l'any. D'aquesta manera s'evita la utilització de dues taules, una fins al 31 
d'agost amb els mòduls sense augment i una altra des d'aquesta data fins al 31 
de desembre, amb la totalitat de l'increment previst. 

 

• Els pagaments fraccionats corresponents al tercer trimestre, el termini de 
presentació dels quals va acabar el dia 22 d'aquest mes d'octubre, no s'alteren 
per aquesta disposició. 

 

• S'estableix un termini especial de renúncia, des del 25 d'octubre fins al 30 
de novembre de 2012, que exclusivament es podrà realitzar de forma expressa 
(això és, mitjançant declaració censal de modificació). La renúncia tindrà 
efectes des de l'1 de gener de 2013, en el cas del mètode d'estimació objectiva de 
l’IRPF, mentre que en el cas del règim especial simplificat de l’IVA tindrà 
efectes des de l'1 d'octubre de 2012. 
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• En el cas que s'opti per la renúncia extraordinària contemplada en aquesta 
Ordre, per al càlcul de la quota anual meritada, el còmput de la mitjana 
dels signes, índexs o mòduls s'assimilarà als supòsits de cessament d'activitats 
a 30 de setembre de 2012 i per al càlcul de l'IVA deduïble només es tindran 
en compte les quotes suportades igualment fins a 30 de setembre de 2012. 

 

• Els subjectes passius de l‘IVA que optin per la renúncia extraordinària, en 
relació amb el quart trimestre de 2012, hauran de presentar una declaració-
liquidació final “impost sobre el valor afegit. Règim general i simplificat” 
(model 371) declarant, en l'apartat “Activitats en règim general” les operacions 
relatives al quart trimestre de 2012, i en l'apartat “Activitats en règim 
simplificat” la declaració-liquidació final relativa al règim simplificat 
corresponent als tres primers trimestres de 2012. 

 
 
Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o 
aclariment que puguin tenir respecte d'això. 
 
Una salutació cordial, 
 
Assessoria i Gestio Ridao, S.L. 


