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Circular n. 13/ 2015 
 

Implantació del Subministrament Immediat d’Informació (SII) 
 

 

Barcelona, a 17de setembre de 2015 

 

Distingit Client: 

 

Recentment s’ha publicat a la web del  Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques el 

Projecte de Reial Decret per a la modernització, millora i impuls de l’ús de mitjans electrònics 

en la gestió de l’ Impost sobre  el Valor Afegit. 

 

Aquest projecte, recull el nou sistema de gestió de l’IVA basat en la informació en temps reals 

de las transaccions comercials, l’anomentat sistema de Subministrament Immediat 

d’Informació  (SII)que s’espera que entri en vigor l’1 de gener de 2017.  

 

El SII consisteix en l’administració dels llibres registres de l'IVA a través de la Seu Electrònica de 

l'AEAT, remetent per via electrònica el detall de registre de les factures (no les factures en si) 

que han de constar en els llibres registre de l'impost, en un breu espai de temps des de la 

recepció o emissió (en general, 4 dies). És a dir, els llibres registre s'aniran formant directament 

a la pàgina web d'AEAT, amb cada un dels enviaments del detall de les operacions 

realitzades. 

 

El nou sistema de gestió (SII) permetrà a l'AEAT crear unes dades fiscals que podrà utilitzar el 

contribuent a l'hora de presentar les seves declaracions. Per això, està previst ampliar el 

termini de presentació de la autoliquidacions en 10 dies, fins al dia 30 del mes següent al 

corresponent període de liquidació. 

 

Aquest sistema afectarà als subjectes passius obligats a presentar mensualment les 

autoliquidacions de l’IVA, així com als que optin voluntàriament per aquest sistema.  Per 

exercitar l'opció pel SII, en el cas dels subjectes passius de l'IVA actuals, s'ha de fer durant el 

mes de novembre de l'any anterior al que es vol que tingui efecte; mentre que per als nous 

subjectes passius l'opció s'ha d'exercitar en el moment de presentar la declaració censal. 
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Aquest sistema ofereix les següents avantatges:  

 Allibera de la presentació del modelo 347 (operacions amb tercers), del model 

340(libres registre) i en alguns casos del 390 (resumen anual). 

 Amplia el termini de presentació i pagament de les autoliquidacions de l’Iva al dia 30 

del mes següent al període que corresponguin. 

 

No obstant això, el SII també obliga a subministrar més dades de les que es recullen 

actualment en els llibres registrats de l’IVA . 

 

L'aplicació d'aquest nou sistema de gestió en l'IVA, (SII) requerirà que les entitats que ho 

apliquin realitzin durant l'any 2016 els necessaris ajustos en els seus sistemes informàtics i potser, 

una profunda revisió del compliment de procediments interns en l'àmbit de l'Impost sobre el 

Valor Afegit. 

 

 

A més dels professionals que habitualment col·laboren amb la seva empresa, Lorena 

Marquina, Xavier Latorre o Javier Aquilué, estan a la seva disposició per a qualsevol  

aclariment al respecte de la present circular. 

 

Atentament, 

AUDICONSULTORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

La present circular té com 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 decisions personals o empresarials. 

 

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


