RESUM NOU REGLAMENT DE FACTURACIÓ
El RD 1496/2003 de 28 de Novembre ha aprovat el nou reglament regulador de les obligacions de facturació que introdueix a la normativa espanyola, la
directiva de la Comunitat Econòmica Europea, CEE, per tots els Estats membres. Donada la importància del mateix, podeu consultar-lo íntegrament a la
secció de "comunicats" de la nostra pàgina web (http://www.duranpons.com/catala/comunicats.htm). Aquest resum vol ser un esquema dels punts que
considerem d'interés més general però recomanem una lectura del reglament en detall.

CONTINGUT I TIPUS DE FACTURES
1.

CONTINGUT DE LES FACTURES:
a) Número i, si és el cas, sèrie. Dins de cada sèrie, haurà d’ésser numeració correlativa.
b) La data d’emissió.
c) Nom i cognoms, raó o denominació social completa de l’obligat a emetre la factura i del destinatari de les operacions.
d) Número d’identificació fiscal de l’obligat a emetre factura, i del destinatari – operacions comunitàries NIF-IVA
e) Domicili, tant de l’obligat a emetre la factura, com del destinatari de les operacions. Quan el destinatari sigui una persona física que no actuï
com empresari o professional, no serà necessari indicar el domicili d’aquest.
f) Descripció de les operacions i el seu import, incloent-hi el preu unitari sense impost, així com qualsevol rebaixa o descompte que no es
trobi inclòs en el preu unitari Així mateix, a les còpies de les factures cal indicar la seva condició de còpia.
g) El tipus o els tipus impositius que graven les operacions.
h) La quota tributaria que es repercuteixi, i que caldrà consignar per separat.
i)
La data en que s’hagin realitzat les operacions que es documenten o la que, en el seu cas, s’hagi rebut el pagament anticipat, sempre i
quan, es tracti d’una data diferent a la d’emissió de la factura.

2.

FACTURES “SIMPLIFICADES”: Es regula la possibilitat de que, prèvia sol∙licitud de l’interessat a l’Agència Estatal d’Administració Tributària AEAT-, es pugui autoritzar a l’expedició de factures simplificades, el contingut de les quals és:
a) La data de la seva expedició.
b) La identitat de l’obligat a la seva expedició.
c) La identificació del tipus de béns entregats o dels serveis prestats.
d) La quota tributaria o les dades que permetin calcular-la.
És imprescindible que a la factura es faci constar l’autorització de l’AEAT.

3.

FACTURES RECAPITULATIVES: Es poden incloure en una sola factura diferents operacions realitzades en diferents dates per un mateix
destinatari, sempre i quan, s’hagin efectuat dins del mes natural i amb els continguts detallats a l’apartat 1.

4.

FACTURES “INCOMPLETES”: No és necessària la consignació de les dades del destinatari – nom i cognoms, NIF, domicili - quan aquest no
tingui la condició d’empresari o professional i la contraprestació sigui inferior a 100.- euros (IVA no inclòs).

5.

ELS DOCUMENTS SUBSTITUTIUS DE LES FACTURES: Tenen la condició de documents substitutius els tiquets i tots aquells documents
entregats que no tenen la consideració de factura. Així mateix, cal tenir en compte, que únicament es pot fer un document substitutiu quan el seu
import sigui inferior a 3.000.- euros i que el destinatari de l’operació no actuï com empresari o professional, sinó com a consumidor final.
Aquests tipus de documents només els poden expedir la següent relació d’activitats:
Vendes al detall, incloses les realitzades per fabricants; vendes de serveis ambulants o a domicili; transports de persones i equipatges;
Serveis d’hosteleria en general; Salas de ball i discoteques; Serveis telefònics mitjançant la utilització de cabines telefòniques; serveis de
perruqueria i salons de bellesa; utilització d’instal∙lacions esportives; revelat de fotografies; aparcament i estacionament de vehicles; lloguer de
pel∙lícules; Serveis de tintoreria i bugaderia; utilització d’autopistes de peatge; les que autoritzi el departament de Gestió Tributària de l’AEAT.
Les dades principals que s’han de fer constar, són les següents:
a) Número, i en el seu cas, sèrie. Cada sèrie anirà numerada correlativament.
b) Número d’identificació fiscal, nom i cognoms, raó o denominació social de l’obligat a emetre el document substitutiu.
c) Tipus impositiu aplicat o l’expressió “IVA inclòs”.
d) Contraprestació total.

Als efectes de la deducció de l’IVA suportat, únicament es podran deduir les factures que continguin les dades i requisits dels apartats 1, 2 i 3.

TERMINI D’EXPEDICIÓ DE LES FACTURES O DOCUMENTS SUBSTITUTIUS
Les factures o documents substitutius es tenen que fer en el moment en que es realitza l’operació. No obstant, quan el destinatari de l’operació sigui un
empresari o professional que actuï com a tal, hauran d’expedir-se dins del termini d’un mes a comptar a partir de l’esmentat moment.
En tot cas, les factures o documents substitutius hauran d’expedir-se abans del dia 16 del mes següent al període de liquidació de l’impost en
el curs del qual s’hagin realitzat les operacions.

Document preparat pel Departament Fiscal de Duran Pons Gestió i Assessorament
Montpalau, 6 - 1r · 08397 PINEDA DE MAR (Barcelona) ·
Tel. 93 767 05 50 · Fax 93 762 66 63 · e-mail: fiscal@duranpons.com

