
 

 
 

AUGMENT IMPORT CONCESSIO APLAÇAMENT SENSE 
GARANTIA 

Us informem que l’ordre HAP/2178/2015 de data 20 d’octubre de 2015 s’ha modificat 
el límit exempt d’aportació de garanties, en l’ajornament/ fraccionament de deutes, i 
s’eleva dels 18.000€ actuals a 30.000€. 

Aquest import és el còmput de la totalitat dels deutes amb l’administració tributària i va 
entrar en vigor el 21 d’Octubre de 2015. 

 

 

IVA – REGISTRE DEVOLUCIÓ MENSUAL (REDEME)  

Recordeu que durant el mes de novembre es pot demanar la inclusió o renuncia al 

REDEME amb efectes 1 de gener de 2016 (per bé que sempre es podrà demanar durant 

el període de presentació de les declaracions d’IVA). 

 
 
 
 ADQUISICIÓ CONDICIÓ GRAN EMPRESA – 

DECLARACIONS MENSUALS 

 Recordeu que totes aquelles empreses que durant l’any 2015 passin a superar els 

6.010.121,04 € de xifra de negoci, passen a tenir la condició de grans empreses i 

conseqüentment, hauran de realitzar a partir de 2015 la presentació de les declaracions 

mensualment. Aquest fet s’haurà de comunicar a hisenda entre l’1 i el 20 de febrer 

de l’any 2016 mitjançant una declaració censal model 036. Les empreses que deixin 

de ser-ho també ho hauran de comunicar en aquest mateix termini, i hauran de passar a 

presentar les declaracions trimestralment. 

 



 

 

 

IAE – COMUNICACIÓ EXEMPCIÓ/NO EXEMPCIÓ  

Aquelles empreses o grup d’empreses que en el darrer balanç tancat (exercici 2014) van 

passar a tenir un import net de la xifra de negoci superior a 1.000.000 €, tenen fins a 

final d’any per comunicar a hisenda mitjançant el model 840 que deixen d’estar 

exemptes d’IAE l’exercici 2016. Així mateix, aquelles empreses que passin a tenir en el 

darrer balanç tancat (exercici 2014) una xifra de negoci inferior a 1.000.000 €, també 

tenen fins a final d’any per comunicar a hisenda mitjançant el model 840 que estaran 

exemptes d’IAE l'exercici 2016 

 

 

Olot, novembre 2015 


