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Barcelona, 21 de gener de 2020 

RESUM 

 

El passat 1 de gener entraren en vigor las denominades QUICK FIXES o “mesures ràpides”, 

quatre mesures legislatives relatives a la tributació de l’IVA de les entregues intracomunitàries 

de béns i que afectaran al comerç entre els Estats Membres. En aquesta publicació repassem 

les quatre mesures i quins són els canvis que apliquen. 

 

ANTECEDENTS 

El 4 de desembre de 2018, el Consell de la Unió Europea per a Assumptes Econòmics i Financers 

(ECOFIN) va adoptar quatre “Quick fixes” (mesures ràpides), amb la finalitat de simplificar les 

transaccions intracomunitàries i aplicables a partir de l’1 de gener de 2020. 

Aquestes mesures es refereixen als següents àmbits:  

 Quick fix 1: Harmonització de les regles aplicables als acords d’existències de reserva 

o “Call-Off Stock”. 

 Quick fix 2: Harmonització de les regles aplicables a les denominades vendes en cadena 

transfrontereres. 

 Quick fix 3: Importància del Número Identificació IVA com a requisit material per la 

exempció de les entregues intracomunitàries de béns. 

 Quick fix 4: Prova documental del transport intracomunitari de béns. 

 

QUICK FIX 1 – Béns de reserva o “Call-off stocks” 

En relació amb la Quick fix 1, es simplifiquen els requisits per a l’aplicació de l’exempció en les 

transferències ‘d’existències de reserva’ (Call-off stock)1 a un altre Estat Membre (EM). 

 
1 Es produeix un Call-off stock quan un proveïdor realitza una transferència de béns des d’un Estat membre al territori 

d’un altre Estat membre amb la finalitat de comptar amb un stock de producte a prop dels seus clients o inclús a les 
pròpies instal·lacions dels seus clients. 
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Actualment, la transferència d’aquests béns dona lloc a una operació assimilada a una adquisició 

intracomunitària a l’Estat Membre d’arribada, seguida d’una entrega interior que exigeix la 

identificació del proveïdor a efectes d’IVA a l’Estat Membre d’arribada.  

 

A partir de l’1 de gener de 2020 aquestes operacions es consideraran una sola operació 

intracomunitària sempre que el proveïdor no tingui establiment permanent en l’Estat Membre 

d’arribada i ja conegui la identificació a efectes d’IVA de la persona a qui s’entregaran, en una 

fase posterior, aquestes existències. 

 

Això és: no serà una transferència de béns i posterior entrega interior, sinó, una entrega 

intracomunitària exempta a l’Estat Membre de partida i una adquisició intracomunitària a l’Estat 

Membre d’arribada, sent el subjecte passiu l’adquirent de les existències.  

 

Per a l’aplicació de l’exempció en l’entrega intracomunitària per el proveïdor s’estableix la 

obligatorietat de portar un Registre “d’existències de reserva” transferides en el que consti 

la identificació del subjecte passiu que adquireix els béns i s’estableix un termini de 12 

mesos des de l’arribada dels béns a l’Estat Membre de destí per a que aquests siguin 

entregats a l’empresari al que estaven destinats. 

 

QUICK FIX 2 – Vendes en cadena transfrontereres 

En relació amb les operacions en cadena (Quick fix 2), en les que es realitzen successives 

entregues de béns que són objecte d’un únic transport intracomunitari (de proveïdor a 

intermediari i d’aquest al client) s’estableix una norma comú en els Estats Membres (EEMM), per 

a determinar a quina entrega de la cadena d’operacions s’imputa el transport. Així, l’entrega 

intracomunitària exempta s’imputarà únicament a “l’operador intermediari”, sempre que aquest 

hagi comunicat al proveïdor el número d’identificació a efectes d’IVA en l’Estat Membre de partida 

dels béns. 

S’entendrà per “operador intermediari” un proveïdor de la cadena distint del primer proveïdor, 

que expedeix o transporta els béns, o bé ell mateix o bé a través d’un tercer que actua en nom 

seu. 
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QUICK FIX 3 – Requisit NIF-IVA de l’adquirent 

La Quick fix 3, eleva a la categoria de requisit material per a l’aplicació de l’exempció de les 

entregues intracomunitàries de béns, el subministrament per part de l’adquirent al proveïdor 

intracomunitari d’un NIF IVA atribuït per un altre Estat Membre, vàlidament incorporat al 

Sistema d’Intercanvi d’Informació IVA (VIES), així com el fet que el proveïdor hagi incorporat 

tota la informació relativa a l’adquirent en el corresponent estat recapitulatiu d’operacions. 

La inclusió del número d’identificació a efectes de l’IVA de l’adquirent en el Sistema d’Intercanvi 

d’Informació sobre l’IVA (VIES) serà una condició material i no formal, per a l’aplicació de 

l’exempció.  

La Directiva fa, no obstant, una excepció en el cas d’operadors de bona fe, que puguin justificar 

degudament la falta de compliment de les seves obligacions. 

 

QUICK FIX 4 – Prova documental del transport intracomunitari 

Finalment, la Quick fix 4 estableix la Prova documental del transport intracomunitari de béns. A 

partir del 2020, tots els EEMM hauran d’aplicar les mateixes normes en relació amb els 

mitjans de prova sobre el transport intracomunitari per aplicar la exempció en l’entrega 

intracomunitària de béns.  

En aquest sentit, s’estableixen dues presumpcions iuris tantum2 per demostrar que els béns 

han sigut transportats a un altre EM. Es requereix la concurrència de, al menys, dos elements 

de prova no contradictoris expedits per parts diferents i independents. Per exemple: cartes de 

transport signades, factura del transportista, pòlissa d’assegurança, rebut per el depositari en el 

EM de destí, entre d’altres. 

A més, en aquells casos en els que és l’adquirent qui transporta els béns, el venedor haurà 

d’estar en possessió d’una declaració escrita per l’adquirent certificant que s’ha realitzat el 

citat transport. 

 

 
2 Presumpció només de dret que ordena admetre com provat en judici un fet, mentre no es tingui prova del contrari. Font: 
Diccionario del español jurídico (RAE-DEJ) 
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Totes aquestes mesures estan en vigor des del passat 1 de gener de 2020, tot i que no han 

sigut degudament transposades i adaptades a la normativa interna, si bé existeix un 

avantprojecte de Llei i de Reial Decret, que preveu la seva transposició. 

Els professionals que habitualment col·laborem amb la seva empresa estem a la seva disposició 

per a qualsevol aclariment o ampliació del contingut de la present circular. Contacti amb nosaltres 

a través del telèfon 934 677 414. 

Atentament, 

AUDICONSULTORES 

ÀREA FISCAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La present Circular té com a única i exclusiva pretensió la de facilitar als seus destinataris una selecció de continguts d’informació general sobre 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 
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