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Règim o 
Modalitat Àmbit d’aplicació Determinació del Rendiment 

net 
Obligacions 
Registrals 

Estimació 
Directa 
(Modalitat 
Normal) EDN 
 
 

Empresaris i professionals 
que compleixin alguna d’ 
aquestes 
condicions  
 
- Que l’import net de la xifra 
de negocis del conjunt d’ 
activitats superi els 600.000 
euros 
 - Que hagin renunciat a EDS 

 
Ingressos íntegres –despeses 
deduïbles (=) Rendiment net 
 (-) Reducció de rendiments obtinguts 
de forma irregular en el temps del 30% 
 (=) Rendiment net reduït 

 
Comptabilitat ajustada al 
Código de Comercio. 
 
Professionals:  
- Llibre registre d’ingressos
- Llibre registre de 
despeses 
- Llibre registro de béns 
d’inversió 
- Llibre registre de 
provisions de fons. 

Estimació 
Directa 
(Modalitat 
Simplificada) 
EDS 
 

Empresaris i 
professionals que 
compleixin alguna 
d’aquestes 
condicions:  
 
- Que la seva activitat no sigui 
susceptible de acollir-se a EO.
- Que hagin  renunciat a EO  
- Que l’import net de la xifra 
de negocis de totes les seves 
activitats sigui inferior o igual a 
600.000 euros 

 
Ingressos íntegres - Despeses 
deduïbles (excepte provisions i 
amortitzacions) (-) amortitzacions sobre 
taula simplificada 
 (=) Diferencia  
(-)5% diferencia 
 ( =) Rendiment net  
 (-)Reducció de rendiments obtinguts de 
forma irregular en el temps del 30% 
(=)Rendiment net reduït 
 

 
Llibres registres de vendes 
i ingressos, 
compres/despeses, béns d’ 
inversió. 
A més, les activitats 
professionals portaran 
un llibre registre de 
provisions de fons. 
. 

 
 
Estimació 
Objectiva EO 
 

Empresaris que compleixin 
alguna d’aquestes 
condiciones:  
 
- Que la seva activitat estigui 
inclosa en la OM de28-11-
2001. 
- Que no superi per al conjunt 
d’activitats econòmiques en el 
exercici anterior 450.000euros 
anuals (300.000 en activitats 
agrícoles i ramaderes). 
 
- Que no superi la magnitud 
màxima d’exclusió (persones 
empleades o vehicles 
utilitzats). 
 
- Que no hagin renunciat a 
l’aplicació de EO 

 
Núm.  d’ unitats de mòduls x rendiment 
net anual per unitat 
 (=)Rendiment net previ  
 (-) minoracions por incentius a 
l’ocupació i amortitzacions  
(=) Rendiment net minorat 
 x índex correctors 
(=) Rendiment net mòduls 
(-)despeses extraordinàries 
(+) altres percepcions empresarials 
 (=) Rendiment net calculat per 
estimació objectiva 
 (-) Reducció de rendiments obtinguts 
de forma irregular en el temps del 30%  
(=)Rendiment net reduït. 
 

 
Si se practiquen 
amortitzacions:  
Llibre registre de béns 
d’inversió.  
 
Per a les  activitats, el 
rendiment net de les quals, 
es fixa en funció del volum 
d’operacions, el llibre 
registre de vendes e 
ingressos. 

 


