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Barcelona, 13 de desembre de 2016 
 

 

Distingit client: 

 

El passat dia 6 de desembre es va publicar el Reial Decret 596/2016, que estableix l’entrada en 

vigor del Sistema de Subministrament d’Informació Immediata (SII) a l’IVA, per al pròxim 1 
de juliol de 2017. Com recordaran, la seva entrada en vigor estava prevista inicialment per al 

gener de 20171 si bé va ser posposada per la pròpia Administració Tributària. 

 

Així doncs, a partir de l’1 de juliol de 2017 determinats contribuents hauran de remetre la 

informació relativa als seus llibres registre d’IVA a través de mitjans electrònics en la forma i 

terminis que a continuació els indiquem, sense perjudici que pròximament  els informarem amb 

major detall del contingut i altres aspectes rellevants de la norma que comentem. 

 

1.-Àmbit d’aplicació: 
El nou SII serà aplicable amb caràcter obligatori als subjectes passius que actualment tenen 

obligació d’autoliquidar l’ IVA mensualment:  

 

- Inscrits al REDEME (Registre de Devolució Mensual de l’IVA)  

- Grans Empreses  

- Grups d’IVA 

També serà aplicable als subjectes passius que, voluntàriament, decideixin acollir-se al mateix. 

 
2.-Informació sotmesa al SII 
Els subjectes passius acollits al SII estan obligats a portar, a través de la Seu electrònica de  

l’AEAT, mitjançant el subministrament electrònic dels registres de facturació, els següents 

Llibres Registre:  

                                                        
1En la nostra Circular nº 13/2015 de Setembre de 2015, vam analitzar les característiques d’aquest nou 

sistema de gestió de l’impost , en els termes inicialment previstos.   
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 Llibre registre de factures expedides.  

 Llibre registre de factures rebudes.  

 Llibre registre de béns d’inversió.  

 Llibre registre de determinades operacions intracomunitàries.  

 
3.-Termini de presentació de les declaracions 
Les autoliquidacions corresponents als contribuents acollits al SII, hauran de presentar-se 

durant els trenta primers dies naturals del mes següent al corresponent període de liquidació 

mensual, o fins a l’últim dia del mes de febrer en el cas de l’autoliquidació corresponent al mes 

de gener.  

 

4.-Terminis per a la remissió electrònica dels registres de facturació 
El SII és un sistema de transmissió via electrònica de les dades rellevants de les factures 

emeses i rebudes per les empreses a les que resulta aplicable. En cap cas es tracta de la 

transmissió en format digital de les factures pròpiament dites. 

 

Factures expedides  
Les dades han de remetre en el termini de quatre dies naturals des de l’expedició de la 

factura, llevat que es tracti de factures expedides pel destinatari o per un tercer, en aquest 

cas el termini serà de vuit dies naturals.  

 

En tots dos supòsits el subministrament s’haurà de realitzar abans del dia 16 del mes 

següent a aquell en que s’hagués produït la meritació de l’Impost corresponent a l’operació 

que s’ha de registrar. 

 

Factures rebudes  
Les dades, es remetran en un termini de quatre dies naturals des de la data en que es 

produeixi el registre comptable de la factura i, en tot cas, abans del dia 16 del mes següent 

al període de liquidació en que s’ hagin inclòs les operacions corresponents.  

En el cas de les operacions d’importació, els quatre dies naturals s’hauran de computar des 

de que es produeixi el registre comptable del document en el que consta la quota liquidada 

per les duanes i en tot cas abans del dia 16 del mes següent al final del període al que es 

refereixi la declaració en la qual s’hagin inclòs.  
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Operacions intracomunitàries  

Es remetran en un termini de quatre dies naturals, des del moment d’inici de l’expedició o 

transport, o si s’escau, des del moment de la recepció dels béns als quals es refereixen.  

 

Informació sobre béns d’inversió  
Es remetran dins del termini de presentació de l’últim període de liquidació de l’any (fins el 

30 de gener).  

 

En el còmput del termini de quatre o vuit dies naturals, s’exclouran els dissabtes, els diumenges 

i els declarats festius nacionals.  

 

Durant el segon semestre de l’any 2017, el termini anterior de quatre dies s’amplia a vuit dies 

naturals.   

 

Els subjectes passius que apliquin el SII des de l’1 de juliol de 2017 estaran obligats a remetre 

els registres de facturació del primer semestre de 2017 abans de l’1 de gener de 2018. 

 

5.-Eliminació d’altres obligacions informatives 
Aquells subjectes passius sotmesos al SII queden exclosos de l’obligació a la presentació de 

les declaracions informatives (models 347, 340 i 390).  

 

6.-¿Que s’ha de fer abans de la seva aplicació? 
Abans de la implantació del SII és aconsellable verificar els procediments de facturació 

implementats a cada empresa o entitat amb la finalitat de verificar el compliment del previst al 

RD 1619/2012 que regula el Reglament de Facturació, i en especial tot el que fa referència als 

requisits de les factures, articles 6 a 16. Així mateix, és recomanable tenir molt present el règim 

de deduccions de l’IVA suportat, establert als articles 92 i següents de la Llei de l’IVA, Llei 

37/1992 

Finalment, s’ha de comprovar si el que el programa de facturació que s’està utilitzant, té 

prevista aquesta opció o en el millor dels casos, si ja la té implementada. 
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Quedem a la seva disposició per ampliar o comentar qualsevol qüestió relacionada amb la 

informació aquí continguda. A més dels professionals que habitualment col·laboren amb la seva 

empresa, Javier Aquilué, Lorena Marquina i Xavier Latorre estan a la seva disposició per a 

qualsevol aclariment o ampliació del contingut 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 la presa de decisions personals o empresarials. 
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