COMUNICACIÓ 16/2011
Estudi d’assumptes jurídics, mercantils, comptables, tributaris i laborals.

11/11/2011
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 2012 (s’haurà de mantenir obligatòriament durant tot l’any 2012).
L’opció d’alta també es pot exercitar cada trimestre en el període de presentació de la declaració
d’IVA (en aquest cas, s’haurà de mantenir obligatòriament durant l’any de sol·licitud i
l’immediatament següent).
BAIXA.- Així mateix, es podrà sol·licitar la baixa del registre durant tot el mes de novembre si a
partir de l’any 2012 ja no es vol aplicar aquest règim.
Recordeu que el sistema de devolució mensual és beneficiós per aquelles 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 que
suportin un IVA important, el qual tardaran temps a recuperar.
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