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© ADDVERA PARTNERS, S.L.P. 

Aquesta comunicació té una finalitat exclusivament informativa. 
Estem a la vostra disposició per aclarir-vos qualsevol dubte. 

Qualsevol actuació ha de consultar-se amb els nostres especialistes 

      
 

NOVETATS EN EL “PLA D’ACCIÓ DE L’IVA” 

La Comissió Europea va adoptar el 2016 l'anomenat "Pla d'Acció de l'IVA" amb l'objectiu de revitalitzar l'actual sistema d'IVA de la UE per fer-lo més 
senzill, més impermeable al frau i propici per a les empreses. En el camí per aconseguir aquest objectiu, l'any passat es va aprovar la Directiva 2018/1910 
del Consell de la UE, a través de la qual s'introdueixen millores d'aplicació a transaccions transfrontereres, en relació a: el paper del NIF a efectes d'IVA 
en el context de l'exempció aplicable als intercanvis intracomunitaris, els acords sobre existències de reserva, les operacions en cadena i la prova del 
transport a efectes de l'exempció de les operacions intracomunitàries. 

En aquest sentit, també es van publicar els Reglaments d'execució 2018/1909 i 2018/1912 del Consell de la UE, tots dos de directa aplicació en territori 
espanyol a partir de l'1 de gener de 2020 i que complementen la indicada Directiva comunitària. 

Així mateix, els Estats membres han de transposar la indicada Directiva (UE) 2018/1910 com a molt tard el 31 de desembre de 2019, en cas contrari, la 
norma comunitària serà d’aplicació directa a partir de l'1 de gener de 2020. 

Pel que fa a l'Estat espanyol, tot i que el passat 1 d'octubre el Ministeri d'Hisenda va publicar l'Avantprojecte de Llei de modificació de la Llei d'IVA per la 
qual es transposava la Directiva, resulta més que improbable que aquesta sigui publicada abans del termini que estableix la norma comunitària. 

Per això, a continuació, us expliquem, breument, quines seran les noves mesures que, en matèria d'IVA, estableixen, tant la Directiva (UE) 2018/1910 
com els Reglaments d'execució (UE) 2018/1909 i 2018/1912 i que seran d'aplicació en el nostre territori, a partir de l'1 de gener de 2020: 

1.  Paper del NIF intracomunitari a efectes d'IVA per a l'exempció en els lliuraments comunitaris de béns: Fins ara, l'exigència del NIF intracomunitari 
era un requisit formal, d'acord amb la interpretació donada pel TJUE. No obstant això, a partir de l'entrada en vigor de la Directiva (UE) 2018/1910, passa 
a ser un requisit material, de tal manera que, la manca de NIF intracomunitari en un lliurament comunitari de béns determinarà la subjecció a IVA d'aquest 
lliurament. 

En el mateix sentit, es requerirà que el lliurament intracomunitari de béns es reculli en la corresponent declaració recapitulativa d'operacions 
intracomunitàries (en el nostre cas, el model 349) perquè aquest lliurament es pugui considerar exempt d'IVA. 

2. Acords sobre existències de reserva (venda de béns en consigna): fa referència a la situació en la qual, en el moment del transport dels béns a un 
altre Estat membre, el proveïdor ja coneix la identitat de la persona que adquireix els béns, a qui es lliuraran en una fase posterior i després de la seva 
arribada a l'Estat membre de destinació. En l'actualitat, aquesta situació tributa de la següent manera: hi ha un lliurament a l'Estat membre de partida dels 
béns, exempta, per considerar-se un lliurament intracomunitari de béns, i dóna lloc a una adquisició intracomunitària de béns a l'Estat d'arribada, sent 
subjecte passiu de les dues el proveïdor (això obliga a proveïdor a estar identificat en l'Estat membre d'arribada) i posteriorment, es produeix un lliurament 
interior a l'Estat membre d'arribada des del proveïdor al destinatari. A fi de simplificar aquesta tributació, els béns podran quedar emmagatzemats a l'Estat 
membre de destinació, durant un termini màxim de 12 mesos, perquè, a demanda del destinatari, aquest realitzi l'adquisició intracomunitària corresponent, 
sense necessitat que el proveïdor hagi de registrar-se a l’Estat membre d'arribada. 

3. Vendes en cadena: es refereix a successius lliuraments de béns que són objecte d'un únic transport intracomunitari (de proveïdor a intermediari i 
d'aquest al client). Atès que la circulació intracomunitària dels béns només s’hauria d'imputar a un dels lliuraments, i només aquest hauria de beneficiar-
se de l'exempció de l'IVA prevista per als lliuraments intracomunitaris, els altres lliuraments de la cadena haurien de ser objecte de gravamen, de manera 
que es podria requerir la identificació a l'efecte de l'IVA del proveïdor a l'Estat membre de lliurament. Amb la finalitat d'evitar plantejaments divergents 
entre els Estats membres, el que pot donar lloc a una doble imposició o l'absència d'aquesta, i per tal de reforçar la seguretat jurídica dels operadors, 
s'estableix una norma comuna que, sempre que es compleixin determinades condicions, determini a quin lliurament de la cadena d'operacions s'imputa 
el transport. 

4. La prova del transport en els lliuraments intracomunitaris: També, a partir de l'entrada en vigor de la Directiva, a l'efecte de l'exempció dels 
lliuraments intracomunitaris de béns, es presumeix que ha hagut expedició o transport dels béns a l'Estat membre de destinació per part del venedor quan 
aquest estigui en possessió de, al menys, dos elements de prova no contradictoris estesos per dues parts que siguin independents entre si, del venedor 
i de l'adquirent (com ara, la carta CMR signada, el coneixement d'embarcament, la factura de noli aeri o la factura del transportista dels béns) o bé d'un 
document dels anteriors més un altre element de prova de confirmació de l'expedició (com ara, la pòlissa d'assegurances del transport, un document 
bancari que provi el pagament del transport, un document oficial expedit per una autoritat pública que acrediti l'arribada o un rebut estès per un dipositari 
a l'Estat d'arribada que confirmi l'emmagatzematge en destí). 

Si el transport és a càrrec del comprador, el venedor haurà de disposar, a més dels anteriors elements de prova, una declaració escrita del comprador 
que certifiqui que els béns han estat expedits o transportats per ell o per un tercer en nom seu i en la qual esmenti l'Estat membre de destinació. 

Si us plau, no dubteu a contactar-nos si teniu qualsevol dubte o necessiteu de la nostra col·laboració. 
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Aquest comunicat procedeix d’ADDVERA PARTNERS, S.L.P. 
Bruc, 72-74 3ª Planta 08009 Barcelona 

Tel. +34 934 882 745 – Fax. +34 934 882 864 
. 

Per conèixer la nostra política de privacitat i tractament de dades personals premi, si us plau, l’enllaç 
http://addvera.eu/ca/arees/avisos-legals/ 

En qualsevol moment, pot manifestar la seva voluntat de no rebre més comunicats de novetats de la nostra Firma per mitjans electrònics 

Per a això, envieu un correu a 
addvera@addvera.eu 
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