
 
 

 
 

  

 

 

  

   

 

  

 

Barcelona, 18 de gener de 2021 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

El 31 de desembre de 2020 el Regne Unit va abandonar definitivament la Unió Europea 

passant a ser, a tots els efectes, un tercer país fora de les fronteres comunitàries. 

 

No obstant això, en relació amb l'intercanvi de béns amb el territori d'Irlanda del Nord es 

mantindrà el mateix tractament pel que fa a l'IVA i les obligacions duaneres, de conformitat 

amb el protocol signat entre Irlanda-Irlanda del Nord. 

 

A continuació, realitzem un resum de les principals casuístiques a les quals pot donar lloc 

la nova situació, acompanyat de diferents enllaços on es recull informació més concreta i 

detallada.  

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

 

Impost sobre el Valor Afegit (IVA) 

 

Entrega de béns 

 

o Des d'1 de gener, l'entrada de mercaderies en el territori 

d'aplicació de l'IVA espanyol (Península i Balears) 

procedents del Regne Unit passen a considerar-se 

importacions, havent-se de liquidar l'IVA i els aranzels 

corresponents. 

o Així mateix, les mercaderies transportades des del territori 

d'aplicació de l'IVA espanyol (Península i Balears) al Regne 

Unit es consideren exportacions i estaran exemptes d'IVA. 

o Com s'ha assenyalat, el nou règim no afecta als intercanvis 

de béns que es produeixin amb el territori d'Irlanda del 

Nord, que continuen considerant-se operacions 

intracomunitàries. 

 

Més info: Entregues de béns - Agencia Tributaria 

 

Prestacions de serveis 

 

o Són aplicables les regles de localització previstes en els 

articles 69 i 70 LIVA. Com a regla general, estaran subjectes 

a IVA espanyol els serveis prestats des del Regne Unit quan 

el destinatari sigui un empresari establert en el territori 

d'aplicació de l'IVA espanyol i no ho estaran els serveis els 

destinataris dels quals siguin empresaris establerts en 

territori del Regne Unit. 

 

Més info: Prestacions de serveis - Agencia Tributaria 

 

NIF-IVA i Model 349 

 

o Al deixar de ser intracomunitàries, les operacions 

realitzades entre Espanya i el Regne Unit no hauran 

d'informar-se a través de la declaració recapitulativa model 

349, excepte les relatives a l'intercanvi de béns amb el 

territori d'Irlanda del Nord (Clau país XI). 

o Les empreses espanyoles que realitzin operacions amb el 

Regne Unit tampoc tindran l'obligació d'identificar-se 

mitjançant NIF-IVA. 

o No obstant això, en cas de realitzar operacions duaneres 

(importacions o exportacions de béns), hauran de disposar 

d'un número EORI. 

 

Més info: NIF-IVA i model 349 - Agencia Tributaria 

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/IVA/_INFORMACION/Informacion_General/El_IVA_y_el_BREXIT/Consecuencias_del_BREXIT_en_el_IVA_a_partir_del_1_de_enero_de_2021/Entregas_de_bienes.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/IVA/_INFORMACION/Informacion_General/El_IVA_y_el_BREXIT/Consecuencias_del_BREXIT_en_el_IVA_a_partir_del_1_de_enero_de_2021/Prestaciones_de_servicios.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/IVA/_INFORMACION/Informacion_General/El_IVA_y_el_BREXIT/Consecuencias_del_BREXIT_en_el_IVA_a_partir_del_1_de_enero_de_2021/NIF_IVA_y_modelo_349.shtml


 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

Representant fiscal 

 

o Els empresaris establerts al Regne Unit que realitzin 

operacions subjectes a l'IVA en Península i Balears han de 

nomenar un representant en tant no existeixin instruments 

d'assistència mútua amb el Regne Unit a aquest efecte. 

 

Més info: Representant fiscal - Agencia Tributaria 

 

Devolució IVA suportat en 

UK 

 

o IVA suportat en l’adquisició de béns i serveis durant 2020: 

només podran sol·licitar la devolució de les quotes d'IVA allí 

suportades fins al 31 de març de 2021. 

o IVA suportat en l'adquisició de béns i serveis a partir de l'1 

de gener de 2021: ja no podrà sol·licitar-se la seva 

devolució a través de la pàgina web de la AEAT, sinó que 

haurà de demanar-se directament a l'administració 

tributària britànica conformement al que estableixi la seva 

normativa. 

 

Més info: Devolució IVA suportat en el Regne Unit - Agencia 

Tributaria 

 

Devolució IVA empresaris 

establerts UK 

 

o Els empresaris establerts al Regne Unit i no establerts a 

Espanya ni en la Comunitat que adquireixin mercaderies i 

serveis en el territori d'aplicació de l'IVA espanyol 

(Península i Balears) i desitgin sol·licitar la devolució de 

l'IVA suportat, ja no podran presentar la seva sol·licitud per 

via electrònica. 

 

Més info: Devolució IVA empresaris establerts en Regne Unit - 

Agencia Tributaria 

 

Devolució IVA viatgers 

anglesos 

 

o A partir de l'1 de gener de 2021, els viatgers procedents del 

Regne Unit podran sol·licitar la devolució de l'IVA 

corresponent a les seves compres durant la seva estada a 

la Unió Europea o Irlanda del Nord. 

 

Més info: Devolució IVA a viatgers anglesos - Agencia Tributaria 

 

Altres enllaços d’interès en la matèria: IVA mercaderies i IVA serveis 

NOTA: Les empreses que s’acullen al SII han d’actualitzar la parametrització de les operacions 

amb Regne Unit, de forma que a partir del 01/01/2021 comencin a sincronitzar-se correctament. 

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/IVA/_INFORMACION/Informacion_General/El_IVA_y_el_BREXIT/Consecuencias_del_BREXIT_en_el_IVA_a_partir_del_1_de_enero_de_2021/Representante_fiscal.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/IVA/_INFORMACION/Informacion_General/El_IVA_y_el_BREXIT/Consecuencias_del_BREXIT_en_el_IVA_a_partir_del_1_de_enero_de_2021/Devolucion_IVA_soportado_en_el_Reino_Unido.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/IVA/_INFORMACION/Informacion_General/El_IVA_y_el_BREXIT/Consecuencias_del_BREXIT_en_el_IVA_a_partir_del_1_de_enero_de_2021/Devolucion_IVA_soportado_en_el_Reino_Unido.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/IVA/_INFORMACION/Informacion_General/El_IVA_y_el_BREXIT/Consecuencias_del_BREXIT_en_el_IVA_a_partir_del_1_de_enero_de_2021/Devolucion_IVA_empresarios_establecidos_en_Reino_Unido.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/IVA/_INFORMACION/Informacion_General/El_IVA_y_el_BREXIT/Consecuencias_del_BREXIT_en_el_IVA_a_partir_del_1_de_enero_de_2021/Devolucion_IVA_empresarios_establecidos_en_Reino_Unido.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/IVA/_INFORMACION/Informacion_General/El_IVA_y_el_BREXIT/Consecuencias_del_BREXIT_en_el_IVA_a_partir_del_1_de_enero_de_2021/Devolucion_IVA_a_viajeros_ingleses.shtml
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/vat-goods_es.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/vat-services_es.pdf


 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

 

Duanes i impostos especials 

 

o Com s'ha indicat, a conseqüència del Brexit els fluxos de mercaderies amb el Regne Unit 

passaran a estar subjectes a totes les formalitats duaneres (excepte els corresponents al 

territori d'Irlanda del Nord, que continuen considerant-se operacions intracomunitàries). 

 

Més info: Conseqüències del Brexit en la duana y Brexit, normes de la UE en matèria de 

duanes 

 

o L'anterior afecta també als viatgers procedents i amb destinació al Regne Unit, que hauran 

de sotmetre's als corresponents controls duaners. 

 

Més info: Incidències del Brexit en viatgers i particulars 

 

o Finalment, també en relació amb els impostos especials, el Brexit afecta al moviment de 

productes subjectes a impostos especials des d'o cap al Regne Unit i té conseqüències 

respecte als règims suspensius, autoritzacions, garanties, així com a les franquícies de 

viatgers en productes alcohòlics i labors del tabac. 

 

Més info: Normes de la UE en matèria d’impostos especials 

 

 

Impost sobre la renda de no residents (IRNR) 

 

Rendes obtingudes sense mediació d’establiments permanent 

 

o Al deixar de ser contribuents residents en un estat de la Unió Europea, ja no són aplicables 

una sèrie d'exempcions i no poden deduir-se determinats de despeses en la determinació 

de la base imposable de l'impost.  

 

o Per una altra part, deixa de ser aplicable el tipus de gravamen general del 19%, que 

passarà a ser del 24%. 

 

o En qualsevol cas, s'haurà d'estar a les disposicions contemplades en el conveni per a 

evitar la doble imposició subscrit amb el Regne Unit. 

 

Més info: Conseqüències del Brexit en l’Impost sobre la Renda de no Residents a partir de l’1 de 

gener de 2021 - Agencia Tributaria 

 

 

 

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Aduanas_e_Impuestos_Especiales/_Presentacion/_Brexit_/_INFORMACION/Consecuencias_del_BREXIT_en_la_Aduana/Consecuencias_del_BREXIT_en_la_Aduana.shtml
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/guidance-customs-procedures_es_0.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/guidance-customs-procedures_es_0.pdf
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Aduanas_e_Impuestos_Especiales/_Presentacion/_Brexit_/_INFORMACION/Incidencias_del_BREXIT_en_viajeros_y_particulares/Incidencias_del_BREXIT_en_viajeros_y_particulares.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Aduanas_e_Impuestos_Especiales/_Presentacion/_Brexit_/_INFORMACION/Impuestos_Especiales/Impuestos_Especiales.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/BREXIT/_Consecuencias_del_Brexit_en_el_Impuesto_sobre_la_Renta_de_no_Residentes_/_Consecuencias_del_Brexit_en_el_Impuesto_sobre_la_Renta_de_no_Residentes_.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/BREXIT/_Consecuencias_del_Brexit_en_el_Impuesto_sobre_la_Renta_de_no_Residentes_/_Consecuencias_del_Brexit_en_el_Impuesto_sobre_la_Renta_de_no_Residentes_.shtml


 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

Impost sobre la renda de las persones físiques (IRPF) 

 

Les principals conseqüències afecten: 

 

o A la imputació de rendes pendents en els supòsits en què es produeixi, a partir de l’1 de 

gener de 2021, un canvi de residència des d’España al Regne Unit. 

 

o A determinats beneficis de què gaudien els valors cotitzats al Regne Unit, que ja no seran 

aplicables, ja que a partir d'ara no poden considerar-se valors cotitzats en mercats de la 

UE. 

 

o A l’aplicació del règim especial de diferiment en fusions, escissions, aportacions d'actius, 

bescanvi de valors i canvi de domicili i a l'aplicació del règim de transparència fiscal. 

 

o Al gravamen de premis de loteries, apostes i sortejos. 

 

Més info: Conseqüències del Brexit en el Impost sobre la Renda a partir del 1 de gener de 2021 - 

Agencia Tributaria 

 

 

Impost sobre societats (IS) 

 

Les novetats més destacables a aquest respecte afecten els elements i supòsits de l'impost 

detallats a continuació, tots ells amb aplicació des de l'1 de gener de 2021: 

 

Provisions i altres despeses. La realització de contribucions a fons de pensions 

d'ocupació del Regne Unit, en la mesura en què, si es 

poguessin realitzar aportacions, en tractar-se d'una 

qüestió financera, no es considerarà despesa deduïble. 

 

Canvis de residència, operacions 

realitzades amb o per persones o 

entitats residents en paradisos 

fiscals quantitats subjectes a 

retenció. Regles especials. 

 

Si una entitat amb transferència d'elements patrimonials 

canvia de residència d'Espanya al Regne Unit, es crearà 

un deute tributari en l'Impost de societats de les entitats 

espanyoles traslladades, que no podrà ser objecte 

d'ajornament. 

Exempció sobre dividends i rendes 

derivades de la transmissió de 

valors representatius dels fons 

propis d'entitats residents i no 

residents en territori espanyol. 

 

A partir de l’1 de gener de 2021 serà aplicable el conveni 

bilateral entre Espanya i el Regne Unit per a evitar la doble 

imposició. 

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/BREXIT/_Consecuencias_del_Brexit_en_el_Impuesto_sobre_la_Renta_/_Consecuencias_del_Brexit_en_el_Impuesto_sobre_la_Renta_.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/BREXIT/_Consecuencias_del_Brexit_en_el_Impuesto_sobre_la_Renta_/_Consecuencias_del_Brexit_en_el_Impuesto_sobre_la_Renta_.shtml


 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

Reducció de les rendes 

procedents de determinats actius 

intangibles. 

 

Como en el cas anterior, des de l'1 de gener de 2021 serà 

aplicable el conveni bilateral entre Espanya i el Regne Unit 

per a evitar la doble imposició. 

Deducció per activitats de recerca 

i desenvolupament i innovació 

tecnològica. 

Los despeses assumides per les diferents entitats 

espanyoles contribuents per l'Impost de societats a 

conseqüència d'activitats de recerca i desenvolupament i 

innovació tecnològica al Regne Unit no computaran per al 

càlcul de la base de deducció per la realització d'aquesta 

mena d'activitats. 

 

Deducció per inversions en 

produccions cinematogràfiques, 

sèries audiovisuals i espectacles 

en viu d'arts escèniques i musicals. 

 

El personal creatiu amb residència fiscal al Regne Unit no 

originarà dret a la deducció examinada per les despeses 

incorregudes en ells per l'entitat productora espanyola. 

 

Agrupacions europees d'interès 

econòmic. 

Des de l'1 de gener de 2021 aquelles agrupacions 

constituïdes per entitats espanyoles i britàniques, no 

podria considerar-se Agrupació europea d'interès 

econòmic i no li seria aplicable el règim fiscal especial 

d'imputació de rendes als socis establert en l'article 44 de 

la LIS. 

 

Tributació de las institucions 

d'Inversió Col·lectiva. 

 

A partir de l’1 de gener de 2021, haurà de realitzar-se una 

anàlisi caso a cas per a determinar la tributació 

d'aquestes rendes. 

 

Règim especial de les fusions, 

escissions, aportacions d'actius, 

bescanvi de valors i canvi de 

domicili social d'una Societat 

Europea o una Societat 

Cooperativa Europea d'un Estat 

membre a un altre de la UE. 

 

L'aplicació d'aquest règim al canvi de domicili social 

d'una Societat Europea o una Societat Cooperativa 

Europea d'un Estat membre a un altre de la UE serà 

igualment inoperant a partir d'1 de gener de 2021 en 

canvis de domicili al Regne Unit. 

 

Règim especial de transparència 

fiscal internacional. 

Por tant, a partir d'1 de gener de 2021 suposarà la no 

aplicació del règim de transparència fiscal internacional i 

així les rendes que obtingui l'entitat domiciliada en territori 

britànic, estaran subjectes al règim d'imputació en seu del 

soci espanyol. 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

Règim de les entitats navilieres en 

funció del tonatge. 

Les entitats navilieres registrades al Regne Unit ja no 

podran aplicar el règim especial específic que estableix 

l'article 113 de la LIS. 

 

Retencions i ingressos a compte 

entitats asseguradores. 

 

Les entitats britàniques que operin a Espanya en règim de 

lliure prestació de serveis deixen de ser subjectes obligats 

a retenir en relació amb les operacions que realitzin a 

Espanya (sí que podran ser subjectes obligats a retenir si 

operen a Espanya mitjançant establiment permanent). 

 

 

 

 

Per a consultar la informació detallada de cada apartat consulta el següent enllaç: Conseqüències 

del Brexit en el Impost sobre Societats a partir de l’1 de gener de 2021 - Agencia Tributaria 

 

 

 

En aquest àmbit caldrà tenir en compte els canvis en drets i obligacions que puguin afectar a 

treballadors que hagin desenvolupat o desenvolupin la seva activitat entre la UE i el Regne Unit, 

en especial respecte a: 

 

o Pensions 

o Prestació per atur 

o Assistència sanitària 

o Exercici de professions sanitàries 

 

Consulta la informació ampliada aquí: Seguretat Social, Assistència Sanitària i professions 

sanitàries 

 

 

 

Finalment, el Regne Unit i la Unió Europea han subscrit un acord de Comerç i Cooperació que 

regula les seves relacions en aquest àmbit i que ha acabat temperant les conseqüències que 

hauria tingut una sortida brusca sense aquest acord.  

 

Més info: Acord de comerç i cooperació UE-UK  

 

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/BREXIT/_Consecuencias_del_Brexit_en_el_Impuesto_sobre_Sociedades_/_Consecuencias_del_Brexit_en_el_Impuesto_sobre_Sociedades_.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/BREXIT/_Consecuencias_del_Brexit_en_el_Impuesto_sobre_Sociedades_/_Consecuencias_del_Brexit_en_el_Impuesto_sobre_Sociedades_.shtml
https://www.lamoncloa.gob.es/brexit/preparacion2/Paginas/271218_seguridadsocial.aspx
https://www.lamoncloa.gob.es/brexit/preparacion2/Paginas/271218_seguridadsocial.aspx
https://ec.europa.eu/info/relations-united-kingdom/eu-uk-trade-and-cooperation-agreement_es


 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

 

o La Moncloa. Preparats per al Brexit 

 

o Generalitat de Catalunya-Relacions futures UE-Regne Unit 

 

o UK Goverment – Brexit: New rules are here 

 

 

 

 

 

Atentament, 

AUDICONSULTORES 

Àrea Fiscal 

 

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. 

https://www.lamoncloa.gob.es/brexit/Paginas/index.aspx
https://exteriors.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/afers_exteriors/ue/brexit/
https://www.gov.uk/transition

