Gener 2013

RESUM NOU REGLAMENT DE FACTURACIÓ
Resumim a continuació les principals mesures contingudes al Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre, que regula les obligacions de
facturació i que és aplicable des de l’1 de gener de 2013. Aquest reglament substitueix l’anterior del RD 1496/2003 i suposa el trasllat d’una
Directiva Comunitària sobre normes de facturació que representa una simplificació de la normativa anterior, així com un intent de donar impuls a la
facturació electrònica, que equipara a la factura en paper. Destaquem l’establiment d’un sistema basat en dos tipus de factures: la completa o
ordinària i la simplificada (que substitueix als tiquets).
CONTINGUT de les factures
-

FACTURA COMPLETA

Número i, si és el cas, sèrie. Dins de cada sèrie, la numeració ha de ser correlativa.
Data d’emissió.
Nom i cognoms, raó o denominació social completa de l’obligat a emetre la factura i del destinatari de les operacions.
NIF atribuït per l’AEAT o per altre Estat membre de la UE amb qui s’ha realitzat l’operació.
Domicili, tant de l’obligat a emetre la factura, com del destinatari de les operacions.
Descripció de les operacions, que permeti determinar-ne la base imposable i incloent el preu unitari sense impost.
El tipus o els tipus impositius que graven les operacions.
La quota tributaria que es repercuteixi, i que caldrà consignar per separat.
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.
Mencions específiques que cal incloure, quan s’apliquen: Referència a la normativa si opera exempció,”facturació pel destinatari”,
“inversió del subjecte passiu”, “règim especial d‘agències de viatges”, “règim especial de bens usats”, etc.
S’ha eliminat la referència a l’exigència de la indicació de la condició de Còpia a les còpies de les factures.
FACTURA SIMPLIFICADA (antics tiquets)

-

Número i, si és el cas, sèrie. Dins de cada sèrie, la numeració ha de ser correlativa.
Data d’emissió.
NIF, Nom i cognoms, raó o denominació social completa de l’obligat a emetre la factura.
NOU: Identificació del tipus de béns entregats o serveis prestats.
NOU: Tipus impositiu aplicat. L’expressió IVA inclòs esdevé opcional. Si una mateixa factura comprèn operacions subjectes a
diferents tipus d’IVA, cal especificar per separat la part de la base imposable aplicable a cada operació.
Contraprestació total.
En factures rectificatives, referència expressa i inequívoca de la factura rectificada.
NOU: Quan el destinatari de l’operació així ho demani (a efectes de practicar la deducció de l’IVA suportat) caldrà fer constar:
§ NIF atribuït per l’AEAT o per altre Estat membre de la UE amb qui s’ha realitzat l’operació i domicili del destinatari.
§ Quota tributaria repercutida per separat.

Les factures simplificades es podran expedir quan:
- El seu import no excedeixi de 400 € (IVA inclòs).
- El seu import no excedeixi de 3.000 € (IVA inclòs) per als supòsits en què anteriorment es podien expedir tiquets:
Vendes minoristes, vendes de serveis ambulants o a domicili, transports de persones i equipatges, serveis d’hostaleria, sales de ball i
discoteques, serveis telefònics en cabines, serveis de perruqueria, ús d’instal.lacions esportives, revelat de fotografies, aparcament de
vehicles, lloguer de pel.lícules, serveis de tintoreria i bugaderia, autopistes de peatge i quan així ho autoritzi l’Agència Tributaria.
TERMINI D’EXPEDICIÓ de les factures
Regla general:

Cal emetre les factures en el moment de realitzar-se l’operació.

Destinatari empresari:

Quan el destinatari sigui un empresari o professional actuant com a tal, les factures s’han d’emetre abans del dia 16
del mes següent al moment en que s’hagi meritat l’impost (entregat el bé o realitzat el servei).

Entregues Comunitàries:

El meritament de l’IVA té lloc amb l’expedició o transport dels béns amb destí a l’adquirent i caldrà emetre la factura
abans del dia 16 del mes següent a aquesta expedició.

Factures RECTIFICATIVES
Cal emetre factura rectificativa quan es tingui constància de l’existència d’un dels següents motius:
- Que la factura original no compleixi algun dels requisits establerts pel Reglament o s’hagi repercutit la quota incorrectament.
- Quan es doni algun dels següents casos, previstos en la Llei d’IVA:
o Retorn d’envasos i embalatges.
o Descomptes i bonificacions degudament justificats.
o Operacions que queden sense efecte per motius legals o d’usos del comerç.
o Crèdits incobrables (impagaments i concurs de creditors), si es compleixen els requisits establerts (Art. 80.3 i 4 LIVA).
La substitució de factures simplificades per factures completes no tindrà consideració de factura rectificativa si la factura simplificada era correcta.
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