COMUNICACIÓ 20/2010
Estudi d’assumptes jurídics, mercantils, comptables, tributaris i laborals.

02/11/2010
IVA – ALTA / BAIXA REGISTRE DEVOLUCIÓ MENSUAL
ALTA.- Durant tot el mes de novembre es podrà sol·licitar (a través del model 036) la inscripció al
Registre de devolució mensual d’IVA per tal que aquest règim sigui d’aplicació a partir del proper
mes de gener de 2011.
L’opció d’alta també es pot exercitar cada trimestre en el període de presentació de la declaració
d’IVA.
BAIXA.- Així mateix, es podrà sol·licitar la baixa del Registre durant tot el mes de novembre si a
partir de l’any 2011 ja no es vol aplicar aquest règim.
Recordeu que el sistema de devolució mensual és beneficiós per a les entitats que normalment
l’IVA els surt a tornar (per exemple, exportadors, les que emeten factures al 8% i les reben al
18%), i aquelles que hagin de realitzar operacions puntuals de gran envergadura en les quals
suportin un IVA important, el qual tardaran temps a recuperar.
A la circular 1/2009, penjada al web www.arxer.es trobareu un resum dels requisits d’inscripció
al Registre de devolució mensual d’IVA.
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