
 

 

 

 

RECORDATORIS CANVIS EXERCICI SEGÜENT 
 

 

IVA – REGISTRE DEVOLUCIÓ MENSUAL (REDEME) 

 

Durant el mes de novembre es pot demanar la inclusió o renuncia al REDEME amb 

efectes 1 de gener de 2014 . Això es aconsellable a aquelles empreses que degut a la 

seva activitat cada trimestre els surt IVA a RETORNAR, per tant devolució cada 

exercici. 

S’ha de fer una liquidació d’IVA cada mes (12 liquidacions) i fer Mod.340  Declaració 

Informativa Operacions també cada mes.  

 

 

ADQUISICIÓ CONDICIÓ GRAN EMPRESA – DECLARACIONS MENSUALS 

 

Totes les empreses que durant l’any 2013 superin els 6.010.121,04 € de xifra de negoci 

(vendes), passen a tenir la condició de grans empreses i conseqüentment, hauran de 

realitzar a partir de 2014 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 2014 

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. 

 

 

IVA – RÈGIM ESPECIAL CRITERI CAIXA (RECC) 

 

Novetat.- El pròxim mes de desembre es pot demanar la inclusió al nou Règim Especial 

del Criteri de Caixa amb efectes 1 de gener de 2014. 

 

 

IAE – COMUNICACIÓ EXEMPCIÓ/NO EXEMPCIÓ 

 

Les empreses que en el darrer balanç tancat (exercici 2012) hagin tingut un import net 

de la xifra de negoci (vendes) superior a 1.000.000 €, tenen fins a final d’any per 

comunicar a l’agència Tributària mitjançant el model 840 que deixen d’estar exemptes  



 
 

 

d’IAE l’exercici 2014 i durant aquest exercici i els successius si també el superen 

hauran de pagar L’IAE de totes les activitats que estiguin donades d’alta. 

Així mateix, aquelles empreses que passin a estar exemptes d’IAE, per tenir en el darrer 

balanç tancat (exercici 2012) 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 2014. 

 

 

MÒDULS – IRPF / IVA 

 

Les empreses que durant l’exercici 2013 van a Estimació Objectiva IRPF (Mòduls) i 

Règim Simplificat (IVA)  i vulguin renunciar o revocar l’aplicació (sortir de mòduls i 

anar  a Estimació Directe), sempre que compleixin els requisits corresponents, s’ha de 

comunicar a l’Agència Tributaria durant el mes de desembre. 
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