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Circular n. 3/ 2015 
 

Impost sobre el Valor Afegit 

 

 

Barcelona, a 19 de gener de 2015 

 

 

 

Distingit Client: 

 

El passat dia 28 de novembre de 2014, ha estat finalment publicada al Butlletí Oficial de l'Estat 

la reforma fiscal de les principals figures impositives estatals, la qual va entrar en vigor el dia 1 

gener 2015. 

 

Per aquest motiu, passem a detallar les principals modificacions en matèria de l'Impost sobre 

el Valor Afegit. 

 

1) Renúncia a les exempcions immobiliàries. 

 

S'amplia l'àmbit d'aplicació de la renúncia a les exempcions immobiliàries, en no vincular 

aquesta a l'exigència que l'adquirent tingui dret a la deducció total de l'impost suportat en 

funció de la destinació previsible en l'adquisició de l'immoble. 

  

Amb això, es posa fi a l'habitual impediment trobat en la praxi diària, pel qual els subjectes 

passius amb un reconegut dret de deducció parcial, com a conseqüència de l'aplicació de 

la regla de prorrata, veien vetat el seu dret a optar per la renúncia a l'exempció. 

 

2) Modificació de tipus impositius. 

 

S'augmenta el tipus impositiu dels productes sanitaris, a causa de la necessitat d'adaptar la 

normativa espanyola a la Directiva comunitària de l'IVA. El gruix dels productes afectats 

(equips mèdics, aparells, productes sanitaris i altre instrumental, d'ús mèdic o hospitalari) 

passen a tributar del tipus reduït del 10 per cent al 21 per cent, mantenint-se la tributació pel  
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tipus reduït per a aquells productes que, per les seves característiques objectives, estiguin 

dissenyats per alleujar o tractar deficiències, per a ús personal i exclusiu de persones que 

tinguin deficiències físiques, intel·lectuals o sensorials, i la relació s'incorpora a un nou apartat 

vuitè de l'annex de la Llei de l'IVA. 

 

3) Modificació de la base imposable. 

 

Fins a la data, en cas de concurs de creditors, era possible reduir la base imposable quan el 

destinatari no havia fet efectiu el pagament de les quotes repercutides i sempre que, amb 

posterioritat a la meritació de l'operació, s'hagués dictat interlocutòria de declaració del 

concurs. Aquesta rectificació de la base imposable s’havia d'efectuar dins del termini fixat en 

la norma, que era d'un mes a partir de la publicació al BOE de la interlocutòria judicial de 

declaració de concurs. Doncs bé, arran de la reforma, el termini s'amplia fins als tres mesos. 

 

D'altra banda, es flexibilitza el procediment per minorar la base imposable en el cas de 

crèdits incobrables quan el subjecte passiu que realitzi l'operació sigui considerat PIME (aquell 

que el volum d'operacions, calculat conforme al que disposa l'article 121 de la Llei del IVA, no 

hagués excedit durant l'any natural immediatament anterior de 6.010.121,04 euros), podent 

efectuar aquesta modificació en el termini de sis mesos des de la meritació, com es venia 

exigint fins a la data, o en el termini general d'un any previst per a la resta dels empresaris o 

professionals. Aquesta modificació s'ha de fer efectiva en el termini dels tres mesos següents a 

la finalització del període de 6 mesos o de l'any. 

 

4) Modificació i supressió d'exempcions. 

 

Exempció educativa: 

 

S'estén l'aplicació de l'anomenada «exempció educativa» als serveis d'atenció a nens al 

centre docent prestats en temps interlectiu, tant durant el menjador escolar com en servei de 

guarderia fora de l'horari escolar, equiparant, a aquest efecte, el tractament en l'Impost 

d'aquests serveis prestats pel centre docent, amb independència que es realitzi amb mitjans 

propis o aliens. 
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Excepció a l'exempció en la transmissió de sòl urbanitzat o en curs d'urbanització: 

 

Fins ara, el lliurament de terrenys urbanitzats o en curs d'urbanització, realitzada pel promotor 

de la urbanització, constituïa una de les excepcions a l'aplicació de l'exempció en el  

lliuraments de terrenys. 

 

Doncs bé, arran de la reforma, s'elimina l'exigència que el lliurament sigui realitzada pel 

promotor amb la finalitat de garantir la neutralitat de l'impost en els processos de transmissions 

de terrenys urbanitzats o en curs d'urbanització, passant a estar totes elles no exemptes de 

l'impost, independentment de la condició de l'empresari transmetent, excepte si aquests 

terrenys són destinats exclusivament a parcs, jardins o vials d'ús públic. 

 

Exempció de les Juntes de Compensació: 

 

Se suprimeix l'exempció aplicable als lliuraments i adjudicacions de terrenys realitzades entre 

la Junta de Compensació i els propietaris, amb la finalitat d'eliminar la distorsió que causava 

el diferent tractament a efectes de l'Impost de l'actuació en els processos d'urbanització 

d'aquestes Juntes, segons intervinguessin en la seva condició o no de fiduciàries. En aquest 

últim cas, en estar els seus lliuraments exempts en l'IVA, la Junta no podia deduir l'impost 

suportat, la qual cosa encaria el procés d'urbanització. 

 

Exempcions financeres: 

 

S'elimina l'exempció als serveis prestats pels fedataris públics, inclosos els Registradors de la 

Propietat i Mercantils en connexió amb operacions exemptes a l'IVA. Aquesta supressió 

respon a la necessitat d'adequar la normativa espanyola amb la comunitària. La Directiva 

Comunitària de l'IVA preveu una exempció dels serveis financers. Per exemple, la concessió 

d'un crèdit o la venda d'accions, són operacions exemptes de l'IVA. Pel contrari, la intervenció 

d'un fedatari públic consisteix essencialment en la preparació de documents públics per tal 

de garantir la seva autenticitat i veracitat. Encara que aquests serveis siguin prestats en 

relació amb transaccions financeres, són de naturalesa clarament diferent i, per tant, no 

poden acollir-se a l'exempció de les operacions financeres. 
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5) Lliuraments sense contraprestació d'impresos o objectes publicitaris. 

 

Els lliuraments d'objectes publicitaris, quan el cost total dels subministraments a un mateix 

destinatari durant l'any natural no excedeixi d'una determinada quantitat, es consideren 

operacions no subjectes a l'impost. En un altre cas, és a dir més enllà del límit establert, 

aquestes entregues queden subjectes a l'Impost llevat que es lliurin a altres subjectes passius 

per a la seva redistribució gratuïta. Arran de la reforma, l'esmentat límit, que estava fixat en 

90,15 euros, s'ha elevat fins als 200 euros. 

 

6) Lloc de realització dels lliuraments de béns objecte d'instal·lació o muntatge. 

 

Tributaran subjectes a l'IVA, els lliuraments de béns que hagin de ser objecte d'instal·lació o 

muntatge abans de la seva posada a disposició, quan la instal·lació s'ultimi en el territori 

d'aplicació de l'impost, i sempre que la instal·lació o muntatge impliqui la immobilització dels 

béns lliurats. 

 

Això, amb independència que el cost de la instal·lació excedeixi o no del 15 per cent en 

relació amb el total de la contraprestació corresponent. Per tant, se suprimeix aquest requisit 

pel que fa a la quantificació del cost de la instal·lació per sotmetre a l'IVA a Espanya. N'hi ha 

prou que es tracti de lliurament de béns que s'han d'instal·lar o muntar i que es produeixi la 

immobilització d'aquests béns en el territori d'aplicació de l'IVA perquè l'operació quedi 

localitzada en ell, i per tant, subjecta a l'Impost. 

 

7) Ampliació dels supòsits d'inversió del subjecte passiu. 

 

S'amplien els supòsits d'Inversió del subjecte passiu pel lliurament de determinats productes 

com els telèfons mòbils, consoles de videojocs, ordinadors portàtils i tauletes digitals, així com 

de plata, platí i pal·ladi. 

 

En el cas dels telèfons mòbils, consoles de videojocs, ordinadors portàtils i tauletes digitals, se 

supedita el dret a la inversió a la condició per part del destinatari d'empresari o professional 

revenedor d'aquests béns (independentment de l'import del lliurament), o bé a la d'empresari 

o professional (quan l'import total de lliurament efectuat a aquest i documentada en una 

mateixa factura excedeixi de 10.000 euros, IVA exclòs). 
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La mesura comporta a més una càrrega afegida per a l'empresari o professional transmetent 

com és el deure d'assegurar-se, amb caràcter previ o simultani al lliurament, sobre la condició 

empresarial o professional del comprador i que actua dins l'àmbit de desenvolupament de la 

seva activitat econòmica. 

 

La seva entrada en vigor es produirà a partir del proper dia 1 abril 2015. 

 

8) Canvi en les regles de localització. 

 

  S'estableixen noves regles de localització per als serveis de telecomunicacions, de 

radiodifusió i televisió i de les prestacions de serveis efectuades per via electrònica, quan es 

prestin a una persona que no tingui la condició d'empresari o professional, actuant com a tal, 

ja que aquests serveis passen a gravar en el lloc on el destinatari del servei estigui establert, 

tingui el seu domicili o residència habitual, independentment del lloc on estigui establert el 

prestador dels serveis segons la previsió que a aquest efecte recull la Directiva de l'IVA. 

 

Per tant, tots els serveis de telecomunicació, de radiodifusió o televisió i electrònics tributaran 

a l'Estat membre d'establiment del destinatari, tant si aquest és un empresari o professional o 

bé una persona que no tingui aquesta condició, i tant si el prestador del servei és un 

empresari establert a la Comunitat o fora d'aquesta. 

 

9) Modificació IVA a la importació. 

 

Es possibilita que determinats operadors, segons s'estableixi reglamentàriament, puguin diferir 

l'ingrés de l'impost en el moment de presentar la corresponent declaració-liquidació (model 

303) a través de la inclusió d'aquestes quotes en la mateixa i sense haver de realitzar l'ingrés 

en el moment de la importació. Si bé, l'àmbit d'aplicació d'aquesta opció ha quedat restringit 

reglamentàriament als empresaris i professionals que tinguin un període de liquidació que 

coincideixi amb el mes natural. 

 

L'opció pel règim s'ha de fer amb caràcter general durant el mes de novembre a l'inici de 

l'any natural en què hagi de tenir efecte, si bé, per a aquest primer any 2015, es preveu la 

possibilitat d'optar fins al proper dia 31 de gener marcant la casella 530 del model 036. 
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10) Règim especial d'agències de viatges. 

 

Novetats que presenta el règim en contraposició al vigent fins al 31 desembre 2014: 

 

- S'estableix la seva aplicació respecte de les operacions que realitzi qualsevol empresari o 

professional, sempre que concorrin els requisits necessaris: aquests són, l'actuació en nom 

propi respecte dels viatgers, i la utilització en la realització del viatge de béns lliurats o serveis 

prestats per altres empresaris o professionals. 

 

- S'elimina la segona de les causes d'exclusió del règim, és a dir les vendes al públic 

efectuades per agències minoristes de viatges organitzats per agències majoristes, mantenint 

només la primera d'elles, és a dir per les operacions dutes a terme utilitzant exclusivament per 

a la realització del viatge mitjans de transport o hostaleria propis. 

 

- S'elimina el mètode de determinació global de la base imposable, quedant únicament 

vigent el mètode d'operació per operació. 

 

- Desapareix el sistema actual de repercussió de l'impost, pel qual era possible repercutir en 

factura un 6 per cent de l'IVA meritat quan el destinatari fos un empresari o professional i el 

lliurament de béns o la prestació de serveis quedés circumscrita a l'àmbit espacial d'aplicació 

de l'impost. Per tant, d'ara endavant, els subjectes passius no estan obligats a consignar 

separadament en factura la quota repercutida, entenent, si s'escau, compresa en el preu de 

l'operació, si bé s'ha de fer constar en la factura la menció "règim especial de les agències de 

viatges ". 

 

- S'estableix la possibilitat, a exercitar operació per operació, d'aplicar el règim general de 

l'Impost, sempre que el destinatari de les operacions sigui un empresari o professional que 

tingui, en alguna mesura, dret a la deducció o devolució de les quotes suportades. 

 

11) Modificació del règim grup d'entitats. 

 

S'estableix explícitament la possibilitat de considerar com a subjecte passiu únic al conjunt 

d'entitats quan concorrin simultàniament vincles financers, econòmics i d'organització. La 

vinculació financera exigeix un control efectiu de les entitats a través d'una participació,  
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directa o indirecta, de més del 50% per cent en el capital o en els drets de vot de les 

mateixes. 

 

Finalment, assenyalar que la reforma estableix un règim transitori pel qual, aquelles entitats 

que a l'entrada en vigor de la llei estiguin acollides a aquest règim especial i que no 

compleixin els nous requisits de vinculació, podran seguir acollides a aquest règim fins al 31 

desembre 2015 amb subjecció als requisits de vinculació exigibles d'acord amb la normativa 

prèvia. 

 

12) Exclusió de determinats règims especials. 

 

Règim simplificat: 

 

Amb efectes a partir d'1 de gener de 2016, es redueixen els límits que permeten al contribuent 

optar per aquest règim: 

 

El volum d'ingressos en l'any immediatament anterior (2015) per al conjunt d'activitats 

empresarials i professionals, excepte les agrícoles, forestals i ramaderes, disminueix de 450.000 

euros a 150.000 euros. 

 

El volum d'ingressos en l'any immediatament anterior (2015) per al conjunt d'activitats 

agrícoles, forestals i ramaderes disminueix de 300.000 euros a 250.000 euros. 

 

Recordar que, als efectes de determinar el volum d'ingressos, s'inclouen la totalitat dels 

obtinguts en el conjunt d'activitats esmentades. No obstant això, no es computen les 

subvencions corrents o de capital, les indemnitzacions, ni tampoc l'IVA. 

 

Una altra causa d'exclusió es refereix al volum d'adquisicions i importacions de béns i serveis 

per al conjunt de les activitats empresarials o professionals acollits al règim, excloses les 

relatives a elements de l'immobilitzat. Es minora també el límit quantitatiu quan superin l'any 

immediatament anterior l'import de 150.000 euros anuals exclòs l'IVA (anteriorment era de 

300.000 euros). 
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Règim especial de l'agricultura, ramaderia i pesca: 

 

Amb efectes a partir d'1 de gener de 2016, es redueix el límit que permet al contribuent optar 

per aquest règim: 

 

Aquells empresaris o professionals que les seves adquisicions i importacions de béns i serveis 

per al conjunt de les seves activitats empresarials o professionals, excloses les relatives a 

elements de l'immobilitzat, hagin superat l'any immediatament anterior l'import de 150.000 

euros anuals (anteriorment era de 300.000 euros) , exclòs l'Impost sobre el Valor Afegit. 

 

 

Quedem com sempre a la seva disposició per a qualsevol aclariment al respecte d'aquesta 

circular i, si s’escau, a més dels professionals que habitualment col·laboren amb la seva 

empresa, pot contactar amb Lorena Marquina, Judit Rosell i Sergi Fandos. 

 

Atentament, 

AUDICONSULTORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La present circular té com a única i exclusiva pretensió la de facilitar als seus destinataris una selecció de continguts d'informació de 

novetats o qüestions de caràcter laboral, tributari o jurídic, sense que això pugui constituir assessorament professional de cap tipus ni 

pugui ser suficient per a la presa de decisions personals o empresarials. 

 

© 2015 Audiconsultores Advocats i Economistes SLP. Tots els drets reservats. 

 


