
 

 

 
Les obligacions comptables i registrals dels contribuients depenen del tipus d’activitat 

i del règim de determinació del rendiment que els són d’aplicació: 

 
 

 
 

Estimació Objectiva  

 
Les activitats de l’agricultura, la ramaderia i la pesca estan obligats a registrar 

comptablement les vendes i els ingressos així com els béns d’inversió.  

 

La resta d’activitats incloses en l’Estimació Objectiva i que no siguin de l’agricultura, 

la ramaderia i la pesca només estan obligats a registrar comptablement els béns 

d’inversió. 

 

 

 

 

 

 

Estimació Directa Simplificada  

 
Els empresaris individuals i els socis de Societats Civils Privades que realitzin 

activitats empresarials incloses en el règim d’estimació directa simplificada estan 

obligats a registrar comptablement les vendes i els ingressos, les compres i despeses i 

els béns d’inversió.  

 

Els empresaris individuals i els socis de Societats Civils Privades que realitzin 

activitats professionals incloses en el règim d’estimació directa simplificada estan 

obligats a registrar comptablement les vendes i els ingressos, les compres i despeses, 

els béns d’inversió i la provisió de fons i suplerts. 

 

 

 

OOOBBBLLLIIIGGGAAACCCIIIOOONNNSSS   CCCOOOMMMPPPTTTAAABBBLLLEEESSS   III   RRREEEGGGIIISSSTTTRRRAAALLLSSS   



 
 

Estimació Directa Normal 

 
Els empresaris individuals i els socis de Societats Civils Privades que realitzin 

activitats empresarials de caràcter no mercantil (agrícoles, ramaderes i les activitats 

d’artesania quan les vendes d’objectes es realitzi als seus tallers) incloses en el règim 

d’estimació directa normal estan obligats a registrar comptablement les vendes i els 

ingressos, les compres i despeses i els béns d’inversió.  

 

Els empresaris individuals i els socis de Societats Civils Privades que realitzin 

activitats professionals incloses en el règim d’estimació directa normal estan obligats a 

registrar comptablement les vendes i els ingressos, les compres i despeses, els béns 

d’inversió i la provisió de fons i suplerts. 

 

Els empresaris individuals i els socis de Societats Civils Privades que realitzin 

activitats empresarials de caràcter mercantil (les que no estan incloses en les de 

caràcter no mercantil) incloses en el règim d’estimació directa normal hauran de fer 

comptabilitat seguint el codi de comerç (Pla General Comptable).  


