
 

Us presentem un esquema del canvis que tindran lloc en els tipus d'IVA aplicables a partir de l'1 de juliol 
de 2010 tal com queda definit en a Llei de Pressupostos aprovada per a aquest any 2010: 

El tipus general passa del 16% al 18%. 
El tipus reduït passa del 7% al 8%. 
No es modifiquen ni tipus superreduït (4%) ni els corresponents al Règim del Recàrrec d'Equivalència 
(4%,1%,0,5%). 

En les entregues de productes naturals obtinguts en el Règim Especial d'Agricultura, Ramaderia i Pesca: 

Explotacions agrícoles o forestals: Passa del 9% al 10%. 
Explotacions ramaderes o pesqueres: Passa del 7,5% al 8,5%. 

També volem fer-vos esment que s'ha publicat una Resolució de la Direcció General de Tributs de 23/12/09
que preveu que en breu aparegui l'anomenat "Paquet IVA" que modifica en la normativa española tres blocs
de temes consistents en: 

Modificació de les regles que determinen el lloc de localització de les prestacions de serveis, 
generalitzant l'anomenat mecanisme d'inversió del subjecte passiu. Els empresaris prestadors o 
receptors de serveis intracomunitaris caldrà que disposin d'un número d'identificació intracomunitari 
(NOI).   
Simplificació a nivell europeu del procediment de devolució de l'IVA a empresaris no establerts en 
el territori d'aplicació de l'impost però establerts a la Comunitat.  
Modificació de la informació i els terminis de presentació de la Declaració recapitulativa 
d'operacions intracomunitàries (Model 349). 

Quedem a la vostra disposició per a qualsevol aclariment.    

  

Duran Pons 
Departament Fiscal-Comptable 
fiscal@duranpons.com 
  
---------------------------------------------------------------------  

Les vostres dades es troben en un fitxer titularitat de Duran Pons Gestió i Assessorament, SA. Podeu exercir els vostres drets d accés, 
rectificació, cancel·lació i oposició si ens adreceu una comunicació per escrit a les nostres oficines al carrer Montpalau 6 1er 08397 Pineda de 
Mar o a l'adreça electrònica següent: info@duranpons.com (Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter 
Personal). Si no voleu que us enviem més correus electrònics informatius com el present només cal que contesteu a aquest correu indicant 
"Baixa" a l'assumpte. 

  Abans d’imprimir aquest correu electrònic pensi si és necessari: El medi ambient és cosa de tots. 


