COMUNICACIÓ 15/2010
Estudi d’assumptes jurídics, mercantils, comptables, tributaris i laborals.

17/06/2010
FINALITZACIÓ RÈGIM TRANSITORI
RECUPERACIÓ IVA EN IMPAGATS
En les comunicacions 9/2010 i 10/2010 informàvem que el Real Decret Llei 6/2010, de 9 d’abril,
de mesures per l’impuls de la recuperació econòmica (BOE 13/04/2010) i en vigor des de
14/04/2010, ha introduït canvis respecte la recuperació de l’IVA en el cas d’impagats.
La present té per objectiu recordar-vos que el proper 14/07/2010 s’acaba el règim transitori (per
les empreses que hagin tingut en l’any anterior un volum d’operacions que no hagi superat els
6.010.121,04 €) per poder recuperar l’IVA d’aquelles factures que a 14/04/2010 haguessin
transcorregut més de 6 mesos però menys d’1 any i 3 mesos des de la meritació de l’impost.
En aquest termini (és a dir, fins el 14/07/2010) s’haurà d’haver emès i enviat al client deutor una
factura rectificativa i comunicar-ho per escrit a l’Agència Tributària.
FINALITZACIÓ RÈGIM TRANSITORI: 14/07/2010

Recordeu que per poder recuperar l’IVA en el cas d’impagats s’han de complir els següents requisits:

1) Que hagi transcorregut 1 any des de l’emissió de la factura i el meritament de l’IVA.
Pels empresaris que tinguin en l’any anterior un volum d’operacions que no hagi superat
6.010.121,04 €, es redueix a 6 mesos.
2) Que l’impagament quedi reflectit als llibres registres d’IVA.
3) Que el destinatari sigui empresari o professional, o, en qualsevol altre cas, que la base
imposable sigui superior a 300 €.
4) Reclamació judicial al deutor o requeriment notarial.
En el supòsit d’ens públics, la reclamació judicial o requeriment notarial es substitueix per una
certificació expedida per l’òrgan competent de l’Ens públic d’acord amb l’informe de
l’interventor o el tresorer.

Cal seguir el següent procediment: dintre dels 3 mesos següents als 6 mesos o 1 any (en funció del
volum d’operacions de l’any anterior) s’ha d’emetre i enviar al client deutor una factura rectificativa i
comunicar-ho a l’Agència Tributària.
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