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QUICK FIXES: NOVES REGLES DE L’IVA EN EL COMERÇ INTRACOMUNITARI 

 

El pròxim 1 de gener de 2020 entren en vigor les noves regles de l’IVA que són d’aplicació en el 

comerç transfronterer a nivell comunitari, malgrat a dia d’avui, l’Estat Espanyol no hagi transposat 

la Directiva Europea a la normativa interna. Aquestes noves regles es coneixen amb el nom de QUICK 

FIXES. 

Què són les QUICK FIXES? 

Les QUICK FIXES es tracten de 4 mesures legislatives relatives a la tributació en l’Impost sobre el 

Valor Afegit de les entregues intracomunitàries de béns, i que per tant, afectaran al comerç entre 

els Estats Membres. 

Aquestes mesures es classifiquen en QUATRE grans blocs: 

Quick Fix 1. Vendes en consigna. 

Quick Fix 2. Regles de vinculació del transport en les vendes en cadena. 

Quick Fix 3. El NIF intracomunitari de l’adquirent. 

Quick Fix 4. Prova del transport.  
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QUICK FIX 1. REGULACIÓ DE LES VENDES EN CONSIGNA 

Les vendes en consigna consisteixen en els acords celebrats entre empresaris i professionals per la 

venda transfronterera de mercaderies, en les quals un empresari (proveïdor) envia béns des de un 

Estat Membre a un altre, dins de la Unió Europea, per tal que quedin emmagatzemats a l’Estat 

Membre de destí a disposició d’un altre empresari o professional (client), que pugui adquirir-los en 

un moment posterior a la seva arribada.   

El nou règim de les vendes en consigna a partir de 1 de gener de 2020, requereix: 

1. Que hi hagi un acord subscrit entre un proveïdor situat en un Estat Membre i el seu client, 

empresari o professional situat en un altre Estat Membre. 

2. Que el proveïdor que expedeix o transporta els béns no es trobi establert ni tingui un 

establiment permanent a l’Estat Membre d’arribada dels mateixos. 

3. Que el client disposi d’un NIF -  IVA atribuït per l’Estat membre d’arribada dels béns, i la seva 

identitat és coneguda en el moment d’iniciar del transport d’aquests béns. 

4. Que ambdues parts tinguin un control i un registre exhaustiu dels béns entregats sota 

aquest sistema de vendes. 

5. Que la venda al client es produeixi dins dels 12 mesos posteriors a l’arribada dels béns a 

l’Estat Membre al que han estat transportats. 

En aquest supòsit, cadascuna de les parts tenen diferents obligacions: 

 

 

 

OBLIGACIONS DE LES PARTS 
VENEDOR COMPRADOR 

- Llibre Registre de determinades operacions 
intracomunitàries 

- Llibre Registre de determinades operacions 
intracomunitàries 

- Presentació del Model 349    
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QUICK FIX 2. VENDES EN CADENA 

Les operacions en cadena consisteixen en la realització de dues o més entregues successives dels 

mateixos béns que donen lloc a un únic transport intracomunitari. En aquests casos, només una de 

les entregues es pot considerar com una entrega intracomunitària exempta.   

 

El nou règim de les vendes en cadena a partir de 1 de gener de 2020, requereix: 

1. Hi ha d’haver com a mínim 3 actors involucrats a la cadena. 

2. Els béns han de ser transportats o expedits d’un Estat Membre a un altre Estat Membre. 

3. Els béns han de ser transportats o expedits directament des del primer proveïdor fins 

l’adquirent final de la cadena. 

4. De forma general, el transport s’atribuirà a la primera venda, és a dir, entre el primer 

venedor i l’intermediari. Aleshores, el primer venedor tindrà dret a gaudir de l’exempció 

d’IVA de l’entrega intracomunitària. 

 

Ara bé, el transport NO s’atribuirà a la primera venda, i conseqüentment serà l’intermediari 

qui gaudirà de l’exempció de l’entrega, i serà el proveïdor (o primer venedor) qui haurà de 

fer la venda amb IVA, quan: 

- L’intermediari estigui identificat a efectes d’IVA en territori espanyol, i 

- L’intermediari transporti les mercaderies, per si mateix o a través d’un tercer en nom 

seu.  
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QUICK FIX 3. NIF INTRACOMUNITARI DE L’ADQUIRENT I MODEL 349 

Varien els requisits per aplicar l’exempció de l’IVA a nivell intracomunitari, segons el següent: 

EXEMPCIÓ IVA EN ENTREGUES INTRACOMUNITÀRIES DE BÉNS 
- Article 138 Directiva 2006/112/CE 

- Article 25 LIVA 

Regulació actual A partir de 1/1/2020 

Entregues intracomunitàries de béns, expedits o 
transportats, pel venedor, adquirent o un tercer, al 
territori d'un altre Estat Membre 

Entregues intracomunitàries de béns, expedits o 
transportats, pel venedor, adquirent o un tercer, al 
territori d'un altre Estat Membre 

Adquirent sigui un establiment permanent identificat a 
efectes d'IVA en un Estat membre diferent d'Espanya o 
una persona jurídica que no actuï com establiment 
permanent, però que estigui identificat a efectes d'IVA 
en un Estat Membre diferent d'Espanya. 

Adquirent sigui un establiment permanent identificat a 
efectes d'IVA en un Estat membre diferent d'Espanya o 
una persona jurídica que no actuï com establiment 
permanent, però que estigui identificat a efectes d'IVA en 
un Estat Membre diferent d'Espanya. 

  

NOVETAT: Cal que l'adquirent comuniqui un NIF-IVA 
vàlid com a requisit obligatori. El seu incompliment pot 
comportar que el venedor no pugui aplicar-se 
l’exempció. 

  
NOVETAT: Cal que el venedor inclogui la Entrega 
Intracomunitària corresponent al Model 349 

 

L’incompliment dels requisits establerts, tindrà conseqüències en l’aplicació de l’exempció: 

- Si l’adquirent NO comunica un NIF – IVA al venedor: El venedor haurà de repercutir IVA ja 

que es considera una entrega interior a la qual no se li pot aplicar l’exempció. No obstant, 

es podrà considerar com una Adquisició Intracomunitària de Béns al destí. 

- Si no s’inclou l’operació en el Model 349 o s’inclou d’una forma incorrecta: En cas que no 

es compleixi amb l’obligació de presentar el Model 349 o la informació que s’hi inclogui sigui 
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incorrecta, no es podrà aplicar l’exempció per entrega intracomunitària excepte si el 

proveïdor pot justificar degudament l’operació a satisfacció de les autoritats corresponents. 

QUICK FIX 4. PRESUMPCIÓ DE LA PROVA DEL TRANSPORT 

L’aplicació de l’exempció de l’IVA per entregues intracomunitàries requereix que les mercaderies 

hagin estat transportades a un Estat Membre de la Unió Europea, i per tant, hi ha d’haver una 

sortida física dels béns del Territori d’Aplicació de l’Impost (TAI). El transport suscita diverses 

qüestions, entre elles, la més important, és el fet d’haver de provar o acreditar el transport, ja que 

a dia d’avui a nivell europeu no hi ha cap requisit administratiu pel transport de mercaderies entre 

els diferents Estats Membres.  

És per aquest motiu que la Quick Fix 4 estableix els documents a aportar per haver de provar el 

transport.  

 

 

 

 

 

ACTUALMENT. REGULACIÓ DE LA PROVA DEL TRANSPORT PER LES E.I.B. 

Article 13.2 RIVA 

A) Si transport el fa el venedor o és per compte seva 

- Contractes de transport    

- Factures expedides pel transportista    

B) Si el transport el fa el comprador o és per compte seva 

 - Acreditació de rebuda de l'adquirent     

 - Duplicat de la factura segellat per l'adquirent 
 

  

 - Còpia dels documents de transport  
  

  

- Qualsevol altre justificant de l'operació     
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A partir de 1 de gener de 2020, els documents a aportar per acreditar el transport dependran de 

qui s’encarregui del transport: 

  Qui fa el transport?  El venedor ha de disposar de   

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
A PARTIR 01.01.2020. REGULACIÓ DE LA PROVA DEL TRANSPORT PER LES E.I.B. 

 - Es modifica article 13.2 RIVA. 
   

- Remissió a l'article 45.bis Reglament UE 282/2011  
  

 
El VENEDOR ha d’estar en possessió de proves per acreditar el transport al Estat Membre.  Les proves 

varien en funció de qui realitza el transport: 

 
A) Si transport el fa el VENEDOR o és per compte seva 

 

- El VENEDOR ha d’estar en possessió de dos proves no contradictòries del BLOC A)* que confirmin el 

transport, o 

- El VENEDOR ha d’estar en possessió de una prova del BLOC A) i una prova del BLOC B) 
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*Detallades a continuació 

 

QUÈ SÓN PROVES NO CONTRADICTÒRIES?  

Les proves no contradictòries es classifiquen en DOS blocs: 

BLOC A: 

Es tracten de documents relacionats amb l’expedició o el transport dels béns, tals com: 

- Carta o document CMR firmats. 

- Coneixement de l’embarcament. 

- Factura del flet aeri. 

- Factura del transportista dels béns. 

 

 

B) Si el transport el fa el COMPRADOR o és per compte seva 
 
-El VENEDOR: 
 

⇒ Ha d’estar en possessió, com a mínim, d’un element de prova del BLOC A) i un element de 

prova del BLOC B), o 

⇒ Ha d’estar en possessió, com a mínim, de dos elements de prova no contradictoris del BLOC A) 
 
 
 
 
  

- Declaració escrita del comprador que certifiqui que els béns han estat transportats per ell mateix 

o per una tercera part. Aquesta Declaració s’ha d’emetre el DESÈ dia del mes següent a l’entrega 

dels béns.  
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BLOC B: 

Comprèn els següents documents: 

- Pòlissa d’assegurances  relativa al transport dels béns, o documents bancaris que provin el 

pagament del mateix. 

- Documents oficials expedits per una autoritat pública, com un notari, que acreditin 

l’arribada dels béns a l’Estat Membre de destí. 

- Rebut estès per un dipositari a l’Estat Membre de destí que confirmi l’emmagatzematge 

dels béns en aquest Estat Membre. 

 

Tots aquests elements de prova han de ser expedits per parts independents del venedor i de 

l’adquirent 

 

Per qualsevol dubte o consulta no dubtin en contactar amb nosaltres al telèfon 93.877.24.13 

 

 

 

 

 

 


