
PROJECTE D'ORDRE PEL QUE ES
DESENVOLUPEN, PER L'ANY 2021,

EL MÈTODE D'ESTIMACIÓ
OBJECTIVA DE L'IMPOST SOBRE LA

RENDA DE LES PERSONES
FÍSIQUES I EL RÈGIM ESPECIAL
SIMPLIFICAT DE L'IMPOST
SOBRE EL VALOR AFEGIT

MÒDULS 2021



TS UNIF DOCTRINA 1-10-20, EDJ 682755

Es tracta, una
vegada més,

d'una
Ordre

continuada que
reprodueix i
manté els

continguts de
l'"Ordre de

Mòduls" per a
l'exercici 2018,
2019 i 2020 i, en
alguns casos, el
contingut de les
successives
Ordres del

Mòduls d'altres
exercicis
anteriors

Manté la mateixa

estructura

Manté la quantia, signes,

índex o mòduls

Manté les instruccions

d'aplicació dels signes,

índex o mòduls

Manté la reducció del 5%

sobre el rendiment net

Manté la reducció del

20% en IRPF i IVA per les

activitats econòmiques

desenvolupades a Lorca

Manté els índex

especials de rendiment

net aplicable per

determinades activitats

agrícoles

...
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Ordre continuista  dels mòduls d'exercicis
anteriors.



250.000 € anuals en funció del volum

d'ingressos de totes les activitats

econòmiques, excepte agrícoles, ramaderes i

forestals, tant si hi ha obligació d'emetre una

factura com si no.

250.000 € anuals en funció del volum

d'ingressos per activitats agrícoles,

ramaderes i forestals.

 125.000 € anuals per al cas d'operacions per

a les quals estigui obligat a expedir una

factura en què el destinatari sigui empresari

o professional que actuï com a tal.

 250.000 € anuals en funció del volum de

compres en béns i serveis, aplicable a totes

les activitats econòmiques.

250.000 € per a totes les activitats

econòmiques, excepte activitats agrícoles,

forestals i ramaderes.

250.000 € per a totes les activitats agrícoles,

forestals i ramaderes.

Els límits d'exclusió aplicables per a l'any 2021

són els següents:

El mateix passa amb l'aplicació del Règim

Simplificat de l'IVA:
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Límits
d'exclusió
aplicables per
al 2021



No obstant això, pel que fa a l'establiment
d'un nou termini de renúncia o revocació
o pròrroga dels mateixos –tant en IRPF

com en IRPF– res està inclòs en
l'Avantprojecte de Llei de Pressupostos
Generals de l'Estat per a l'any 2021


