Com us vam avançar fa uns dies, han tingut lloc diverses modificacions relacionades amb les regles de
localització de les prestacions de serveis, en adaptació a la interpretació de la normativa de l'IVA per part del
Consell de la Unió Europea.
Des de l'1 de gener de 2010, les obligacions que fins ara existien per a les entregues o adquisicions de
bens s'amplien a les prestacions de serveis intracomunitaris. Així doncs:
z
z

Cal verificar que el proveïdor o client comunitari estigui inclòs al R.O.I. (Registre d'Operadors
Intracomunitaris).
Cal incloure al Model 349 les prestacions de serveis intracomunitaris efectuades i rebudes.

1) Inscripció al R.O.I. de qui rebi o presti serveis intracomunitaris des de 1 de gener de 2010
La inscripció al R.O.I. és imprescindible per a que les operacions intracomunitàries realitzades per
empresaris tinguin el tractament previst a la Llei de l'IVA, es a dir, que no s'hagi de repercutir IVA. Si el client
o el proveïdor no figuren d'alta al R.O.I. del seu país caldrà repercutir l'IVA en la factura.
Si us trobeu en algun d'aquests supòsits us podeu posar en contacte amb nosaltres tant per a realitzar
aquest registre com per a ajudar-vos a verificar la inclusió en el R.O.I. d'aquells clients comunitaris als que
heu d'emetre factura. La Comissió Europea disposa d'un servei d'accés on-line a l'anomenat VIES (VAT
Information Exchange System) on podeu fer aquesta verificació directament (es pot triar idioma):
http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/
2) Modificacions model 349: Nou contingut i periodicitat mensual
A partir d'1 de gener de 2010 a la declaració recapitulativa d'operacions intracomunitàries (model 349) caldrà
incloure també les prestacions de serveis efectuades a clients o rebudes de proveïdors quan siguin
empresaris o professionals establerts en Estats de la Unió Europea. Caldrà doncs que a les corresponents
factures hi consti el NIF-IVA que s'obté amb la referida inclusió en el registre d'operadors intracomunitaris.
Tanmateix, la presentació del model 349 passarà a tenir periodicitat mensual (a presentar en els 20 primers
dies del mes següent), en el moment en que el volum d'operacions a incloure hagi superat els 100.000
euros en el trimestre present o els quatre anteriors, considerats individualment. Si no es dona aquesta
circumstancia, la declaració es pot seguir presentant amb periodicitat trimestral i fins i tot, de forma molt
limitada, anual.
Quedem a la vostra disposició per a qualsevol aclariment.
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