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NOVETATS PRINCIPALS DEL REIAL DECRET 596/2016, DE 2 DE DESEMBRE, PER 
A  LA  MODERNITZACIÓ,  MILLORA  L’  IMPULS  DE  L’  ÚS  DE  MITJANS 
ELECTRÒNICS  EN  LA  GESTIÓ  DE  L’IVA,  PEL  QUE  ÉS  MODIFIQUEN  EL 
REGLAMENT DE  L’IMPORT  I ALTRES NORMES  TRIBUTÀRIES.  (Modificació  del 
Reial  Decret  1624/1992  –  Reglament  de  l’IVA  –  I Modificació  del  Reglament 
General de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i de 
desenvolupament  de  les  normes  comunes  dels  procediments  d’aplicació  dels 
tributs – Reial Decret 1065‐2007 – RGAT).  
 
L’IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT  
 
SUBMINISTRAMENT IMMEDIAT D’INFORMACIÓ (SII) 
 
OBJECTIU:  Sistema  de  portar  llibres  registre  a  través  de  la  Seu  Electrònica  de  l’AEAT, mitjançant  el 
subministrament  electrònic  dels  registres  de  facturació  en  un  període  curt  de  temps,  apropant  el 
moment  del  registre  o  comptabilització  de  les  factures  al  de  la  realització  efectiva  de  l’operació 
econòmica que subjau en les mateixes.  

 
DATA D’IMPLANTACIÓ: A partir de l’1 de juliol de 2017 
 
ÀMBIT SUBJECTIU (art. 62.6 i 71.3.5º RIVA) 
 
1.‐ Serà obligatori per als empresaris i professionals i altres subjectes passius que el període de liquidació 
coincideixi amb el mes natural: 
 
      *GRANS EMPRESES – facturació superior a 6.010.121,04 € en l’any anterior –  
      *INSCRITS EN EL REDEME (Registre de devolució mensual de l’IVA). 
      *GRUPS D’IVA.  
 
2.‐ Podrà ser utilitzat de forma voluntària, els qui exerceixin l’opció a través de la corresponent declaració 
censal. En aquest cas el període de declaració serà mensual.  
 
OPCIONS PER PORTAR ELECTRÒNICAMENT DELS LLIBRES REGISTRE 
(art. 68 bis RIVA, Disp. Transitòria 1ª RD 596/2016) 
 
1.‐ L’opció s’haurà d’exercir durant el mes de novembre anterior a l’inici de l’any natural en el que hagi de 
tenir  efecte mitjançant  la  presentació  de  la  declaració  censal  (model  036)  o  quan  comenci  l’activitat 
econòmica, que tindrà efecte, en aquest cas, en l’any natural en curs.  
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2.‐ L’opció per a aplicar el SII des de  l’1 de  juliol de 2017 s’haurà de  realitzat durant el mes de  Juny de 
2016, i s’entendrà prorrogada per als anys següents a no ser que és produeixi la renuncia a la mateixa. ( La 
renuncia serà en el mes de novembre anterior a l’inici de l’any natural en que hagi de tenir efecte).  
 
3.‐ L’exclusió del REDEME o el cessament en el règim especial de grup d’entitats, suposarà l’exclusió del SII 
o el cessament en el mateix,  respectivament, amb efectes des del primer dia del període de  liquidació, 
excepte que el període de liquidació sigui sent mensual.  
 
TERMINIS PER A LA REMISSIÓ ELECTÒNICA DE LES ANOTACIONS REGISTRALS 
(art. 69 bis RIVA, Disp. Addicional única i Disp. Transitòria 4ª RD 596/2016 
 
FACTURES  EMESES:  4 DIES NATURALS DES DE  L’EMISSIÓ DE  LA  FACTURA,  EXCEPTE QUE  ÉS  TRACTI DE 
FACTURES EMESES PEL DESTINATARI O PER UN TERCER, EN AQUEST CAS, AQUEST TERMINI SERÀ DE 8 DIES 
NATURALS.  
 
FACTURES REBUDES: 4 DIES NATURALS DES DE LA DATA EN QUE ÉS PRODUEIXI EL REGISTRE COMPTABLE 
DE  LA  FACTURA  O  DOCUMENT  EN  EL  QUE  CONSTI  LA  QUOTA  LIQUIDADA  PER  LES  DUANES  EN  LES 
IMPORTACIONS.  
 
En  ambdós  supòsits  el  subministrament  d’informació  haurà  de  realitzar‐se  abans  del  dia  16  del mes 
següent  a  aquell  en  que  s’hagués  produït  la meritació  de  l’impost  (factures  emeses),  o  al  període  de 
liquidació en el que s’hagin inclòs les operacions (factures rebudes). 
 
OPERACIONS INTRACOMUNITÀRIES 
 
Serà només per a determinades operacions: enviament o recepció de béns mobles corporals per a la seva 
utilització temporal o per a  la realització d’informes pericials, reparacions  i treballs sobre els mateixos: 4 
dies  naturals  des  del moment  d’inici  de  l’emissió  o  transports,  o  en  el  seu  cas,  des  del moment  de  la 
recepció dels béns.  
 
OPERACIONS EN LES QUE SIGUI APLICABLE EL RÈGIM ESPECIAL DEL CRITERI DE CAIXA  
 
Terminis  generales  sense  perjudici  de  les  dades  que  han  de  subministrar‐se  en  el  moment  en  que 
s’efectuïn els cobraments o pagaments totals o parcials de les operacions.  
 
RECTIFICACIONS REGISTRALS 
 
Abans del dia 16 del mes  següent al  final del període al que és  refereixi  la declaració en  la que han de 
tenir‐se en compte.  
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LLIBRE REGISTRE DE BÉNS D’INVERSIÓ  
 
La totalitat dels registres es remetran dins del termini de presentació de l’últim període de liquidació.  
 
DIES QUE NO COMPUTEN  
 
S’exclouen els dissabtes, els diumenges i els declarats festius nacionals.  
 
PARTICULARITATS PER A L’EXERCICI 2017 
 
Durant el segon semestre de l’any 2017 el termini anterior de 4 dies s’amplia a 8 dies naturals. 
 
Els obligats tributaris 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.  
 
TERMINIS DE PRESENTACIÓDE LES DECLARACIONS – LIQUIDACIONS 
(art. 61 ter. 3 i 71.4 RIVA) 
 
S’amplia  per  als  empresaris  que  utilitzin  el  SII  fins  als  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 la declaració 
‐ liquidació corresponent al mes de gener. 
 
INFORMACIÓ A SUBMINISTRAR A TRAVÉS DEL SII: (1) (2) (3) 
(articles 62.6, 63.3 i 64.4 RIVA) 
 
A més de la informació prevista per als Llibres Registrals tradicionals, s’haurà de incloure: 
 
LLIBRE REGISTRE DE FACTURES EMESES: 
 

a) Identificació de rectificació registral. 
b) Descripció de l’operació. 
c) Factures  rectificatives:  identificació  com  a  tals,  referència  de  la  factura  rectificativa  o  les 

especificacions que és modifiquin.  
d) Factures  substitutives:  referència  de  les  factures  substituïdes  o  les  especificacions  que  és 

substitueixen.  
e) Facturació per destinatari.  
f) Inversió del subjecte passiu.  
g) Règim especials (agències de viatge, REBU, RECC, grup d’entitats, or d’inversió).  
h) Període de liquidació de les operacions.  
i) Indicació d’operació no subjecte / exempta.  
j) Acord AEAT de facturació en el seu cas.  
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k) Altre informació amb transcendència tributària determinada a través d’Ordre ministerial.  
 
LLIBRE REGISTRE DE FACTURES REBUDES: 
 

a) El número de recepció és substitueix pel número i sèrie de la factura.  
b) Identificació de rectificació registral. 
c) Descripció de l’operació. 
d) Facturació per destinatari.  
e) Inversió del subjecte passiu. 
f) Adquisició intracomunitària de béns.  
g) Règim especials (agències de viatges, REBU, RECC, grup d’entitats).  
h) Quota tributària deduïble del període de liquidació.  
i) Període de liquidació en el que és registren les operacions.  
j) Data comptable i número de document duaner (DUA) en el cas d’importacions.  
k) Altre informació amb transcendència tributària determinada a través d’Ordre ministerial.  

 
(1) El subministrament electrònic dels registres de facturació és realitzarà a través de la seu electrònica 

de  l’AEAT, mitjançant un servei WEB, o a través de formulari electrònic, que seran aprovats en  la 
corresponent Ordre Ministerial.  
 

(2) En  el  supòsit  de  factures  simplificades,  emeses  o  rebudes,  és  podran  agrupar,  sempre  que 
compleixin determinats requisits, i enviar els registres de facturació del corresponent assentament 
resum.  
 

(3) Tipus de factura (En factures emeses): Serà tant  la completa com  la simplificada, factures emeses 
per tercers i rebuts del règim especial d’agricultura, ramaderia i pesca entre altres.  
 

 
SUPRESSIÓ D’OBLIGACIONS FORMALS 
(art. 32.f i 36.1 RGAT, Disp. Transitòria 2ª RD 596/2016 
 
S’exonera els subjectes passius que apliquen el SII de presentar les següents declaracions informatives: 
 

A) Declaració d’operacions amb terceres persones – model 347, a partir del període corresponent a 
2017. 
 

B) Declaració  informativa amb el contingut dels  llibres registre – model 340 per als subjectes passius 
inscrits  en  el  REDEME.  La  supressió  afectarà  a  les  declaracions  relatives  a  la  informació  a 
subministrar a partir del període corresponent a juliol de 2017.  
 

C) A  aquestes  declaracions  s’ha  d’afegir,  d’acord  amb  l’exposició  de motius  del  RD  596/2016.  La 
Declaració – resum anual de l’IVA – model 390, que amb la seva supressió és realitzarà mitjançant 
Ordre del Ministre d’Hisenda i Funció pública d’acord amb l’article 71.1 RIVA.  
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D) Dilacions per causa no imputable a l’Administració (art. 104.1) RGAT): 

 
S’afegeix com motiu de dilació d’incompliment de l’obligació de portar els llibres registre de l’IVA a través 
de la Seu electrònica de l’AEAT. La dilació és computarà des de l’inici del procediment fins a la data de la 
seva presentació o registre.  
 
 
RÈGIM DE DEVOLUCIÓ A VIATGERS (Art. 9.1.2º B) RIVA, Disp. Final 2ª RD 596/2016 
 
S’estableix un nou sistema, de caràcter voluntari, basat en la substitució del diligenciat de la factura per a 
acreditar  la  sortida  de  la mercaderia  del  territori  de  la  Comunitat  per  el  segellat  digital  del  document 
electrònic de reemborsament.  
 
Aquest document electrònic de reemborsament (formulari DIVA) és tracta d’un document disponible en la 
Seu electrònica de l’AEAT en el que és consignarà els béns adquirits, IVA, d’identitat , data de naixement i 
número de passaport del viatger.  
 
 
RÈGIM SIMPLIFICAT I RÈGIM ESPECIAL DE L’AGRICULTURA, RAMADERIA I PESCA (REAGP): 
(Disp. Transitòria 3ª RIVA, Disp. Final 2ª RD 596/2016) 
 
Per  a  l’exercici  2017,  s’adapten  els  límits  que  determinen  l’exclusió  del  règim  simplificat  i  el  règim 
d’agricultura, ramaderia  i pesca previstes reglamentàriament al disposat en  la Disp. Transitòria 13ª de  la 
Llei 37/1992. Així doncs els límits aplicables són els següents:  
 
En el cas del règim simplificat, volum d’ingressos en l’any immediat anterior:  
 

‐ Conjunt d’activitats, excepte les agrícoles, forestals i ramaderes: 250.000€ 
‐ Activitats agrícoles, forestals i ramaderes: 250.000€. 

 
En el cas del REAGP, volum d’ingressos en el any immediat anterior:  
 

‐ Operacions compreses en el règim especial: 250.000 € 
‐ Restants activitats: 250.000 € 

 
En  ambdós  règims,  volum  d’adquisicions  i  importacions  de  béns  i  serveis  en  l’any  immediat  anterior, 
excloses les relatives a l’immobilitzat: 250.000 €. 
   
 
 
 
 


