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NOTA INFORMATIVA 

Novetats fiscals pels autònoms a partir de 2015 
 

La Reforma fiscal del govern, que entrarà en vigor l’1 de gener del 2015, inclou canvis normatius importants, alguns 

dels quals també afectaran al 2016: 

 

1. Les retencions. La retenció pels professionals passarà al 19% en el 2015 i al 18% en el 2016; en quant als nous 

autònoms professionals, seguim amb el 9%, l’exercici d’inici de l’activitat i els dos següents. 

 

En el cas de que, com autònom, tinguis una renta anual íntegra inferior a 15.000 euros i això suposi més del 75% 

del conjunt dels rendiments del treball i activitats econòmiques, la retenció passarà del 21% actual al 15%. 

Aquesta normativa ja es va posar en marxa a través d’un Decret Llei des del passat juliol. 

 

2. Règim dels mòduls. Des del 01/01/2016 s’exclouran del règim dels mòduls les activitats que facturen a 

persones físiques menys del 50%. També queden excloses les activitats a les que s’aplica la retenció del 1%. 

 

A més a més, els mòduls no podran aplicar-se quan el volum dels rendiments íntegres de l’any immediat 

anterior, que correspongui a operacions per les que estiguin obligats a expedir factura quan el destinatari sigui 

un .empresari .o .professional, .superi 150.000 geuros .anuals. .També .quedaran .exclosos, .si .el .volum gde gcompres .en 

bens i serveis de l’.exercici anterior sobrepa.ssa l’import de 150.000 euros. 

 

3. Supressió de despeses de difícil justificació. En el règim d’estimació directa, modalitat simplificada, que és el 

que apliquen quasi bé tots els autònoms que no estan a mòduls, hi ha dues novetats: 

 

a) En 2015 i següents, es redueix l’import net de la xifra de negoci en l’any immediatament anterior pel 

conjunt d’ activitats de 600.000 euros a 500.000 euros, a efectes d’aplicar la modalitat simplificada del 

mètode d’estimació directa. 

 

b) A partir del 2015, l’import que es deduirà per provisions i despeses de difícil justificació del 5%, se 

manté, però s’estableix un import màxim per aquest concepte 2.000 euros anuals de deducció. 

 

4. El lloguer de locals. El tipus de retenció per lloguer d’ús diferent al de la vivenda actual del 21% passa al 20% en 

2015 i al 19% en 2016. 

 

 

CONTACTE 
 

Per qualsevol informació complementària, estarem a la seva disposició a: 

 

DAVILANS CONSULTORS 

C/ Sant Josep de Calassanç, 6 Baixos 

08402 Granollers 

Tel. 93-860.17.29 

e-mail: dadamuz@davilans.com 

 


