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1. QUÈ  ÉS EL PROJECTE @U[SII]@? 

 

• Es tracta d'un canvi del sistema de gestió actual de l'IVA . 

 

• Es modifica el sistema d'administració dels llibres registre de l'IVA que es 

realitzarà a través de la Seu Electrònica de l'@U[AEAT]@, mitjançant el 

subministrament dels registres de facturació.(No s'envia la factura, ni és factura 

electrònica). 

 

•El subministrament es realitzarà de forma IMMEDIATA, la qual cosa permet 

apropar el moment del registre de les factures al de la realització efectiva de 

l'operació econòmica . 

 

2. OBJECTIUS 

 

 Assistència al contribuent    

 1a fase: Dades fiscals 

 2a fase: @A[Esborrany|Esborrador]@ d'autoliquidació d'IVA 

 

 MILLORA EN EL CONTROL: Nou model de control amb disposició d'informació 

immediata. 
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Subministrament Immediat d'Informació: anàlisi del nou sistema   
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3. COL·LECTIU: 

 

 

 

 Obligatori  

 

 

 

 Optatiu: mitjançant declaració censal el novembre de l'any anterior. L'opció tindrà 

una validesa mínima d'un any. 

 

El 2017 l'opció es podrà realitzar el mes de juny 

 

Es tractaria d'un col·lectiu de 63.000 empreses que suposen el 80% del total de la 

facturació per IVA a Espanya 
 

 

 

Grans empreses 
Grups IVA. 
- REDONI'M 

 
 
Període liquidació mensual 
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 Avantatges per al  obligat tributari 

1. Simplificació obligacions formals: 

 

• Eliminació obligacions informatives 

 

 

*La informació del 390 que no es pot obtenir a través del  @U[SII]@ se subministraria com a 

informació addicional en els models 303 i 322 de l'últim  període  de liquidació. 

 

2.   Informació de contrast: 

 Possibilitat d'oferir “Dades Fiscals”  

 A la Seu electrònica es disposarà d'un Llibre Registre “declarat” i un altre de 

“contrastat” amb la informació de contrast (de tercers que optin per aquest 

sistema, de la base de dades de l'@U[AEAT]@) 

 Reducció d'errors en el compliment de les obligacions formals i en les 

@A[mateixes|pròpies]@ declaracions 

 

3. Ampliació del termini de presentació de determinats models 

 

Primers 30 dies naturals del mes següent al període de liquidació mensual  

 Models 347, 340 i 390: 
 Llibres registres IVA 
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Millora en el control tributari en les operacions entre empresaris 

 

1. Anticipa la informació: s'apropa el moment de la comptabilització 

de les factures al de realització efectiva de l'operació econòmica 

 

2. La informació neix creuada si client i proveïdor estan acollits al 

sistema 
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Terminis / freqüència de tramesa : 

 

- Factures expedides      Tramesa del registre de la facturació en un termini 

de 4 dies naturals, excloent del còmput dissabtes, diumenges i dies 

festius nacionals, des de la data d'expedició de la factura. 

 En tot cas, abans del 16 del mes següent. 

 

 El 2017 el termini de tramesa serà de 8 dies. 

  

- Factures rebudes  Tramesa del registre de la facturació en un termini de 4 

dies naturals, excloent del còmput dissabtes, diumenges i dies festius 

nacionals des de la comptabilització de la factura o del document únic 

duaner.  

 En tot cas, abans del 16 del mes següent. 

 

 El 2017 el termini de tramesa serà de 8 dies. 
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No es tracta de remetre les “factures” 

S'ha de subministrar la informació sobre la facturació:  

 Registre: Llibre Registre de Factures Rebudes i Expedides, Béns d'Inversió i 

determinades Operacions Intracomunitàries. 

 Llibre registre de factures expedides. 

@A[Número|Nombre]@ i, en el seu cas, sèrie que figuri a la factura (Identificació de la 

factura): serà l'element essencial per al contrast de l'operació. 

Data d'expedició i de realització de les operacions si és diferent a l'anterior. 

nom i cognoms o raó social i NIF de l'expedidor i del destinatari; 

Base imposable, quota tributària. 

Tipus de factura expedida (Completa, simplificada o rectificativa) 

 F) Descripció de les operacions. 

 En el cas de factures rectificatives, referència a la factura rectificada (opcional) o imports 

que es modifiquen. 

 Període de liquidació 

 Qualificació fiscal de les operacions incloses a la factura expedida: 

- no subjecta i exempta 

- lliuraments de béns o prestació de serveis (només per a @U[ops]@. amb no establerts) 

 Règims especials: lletres @U[j]@) i @U[l]@) a @U[p]@) @U[art]@ 6 @U[Reg]@. 

facturació, or d'inversió i @U[REGE]@. 

 Acord de facturació 

 Una de les modalitats d'operació amb transcendència tributària (@U[arts]@ 33 a 36 

@U[RGAT]@) 
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Subministrament Immediat d'Informació: informació a 
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Claus d'operacions Llibre registre de factures expedides: 
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Subministrament Immediat d'Informació: informació a 
subministrar  

01- Operació de règim comú. 

02-EXPORTACIÓN. 

03-RÈGIM ESPECIAL DE BÉNS UTILITZATS, OBJECTES D'ART, @U[ATNTIGÜEDADES]@ I OBJECTES DE COL·LECCIÓ (135-139 DE 

@U[LIVA]@), 

Règim especial de l'or d'inversió 

-Règim especial d'agències de viatges. 

06-REGEMEGUEN ESPECIAL GRUP D'ENTITATS EN IVA  

07-RÈGIM ESPECIAL GRUP D'ENTITATS EN IVA (Nivell Avançat) 

08-Règim especial criteri de @A[caixa|capsa]@ 

09-Operacions subjectes a l'@U[IPSI]@  / @U[IGIC]@ 

10-FACTURACIÓ DE LES PRESTACIONS DE SERVEIS D'AGÈNCIES DE VIATGE QUE ACTUEN COM A MITJANCERES EN NOM @U[Y]@ 

PER COMPTE ALIENA (D.A.4ª RD1619/2012) 

Els cobraments per compte de tercers d'honoraris professionals o de drets derivats de la propietat intel·lectual, industrial, 

d'autor o altres per compte dels seus socis, associats o col·legiats efectuats per societats, associacions, col·legis professionals o 

altres entitats que, entre les seves funcions, facin les de cobrament. 

-Operació d'assegurances: 

13-OPERACIONS D'ARRENDAMENT DE LOCAL DE NEGOCI SUBJECTES A RETENCIÓ 

14- OPERACIONS D'ARRENDAMENT DE LOCAL DE NEGOCI NO  SUBJECTES A RETENCIÓ 

15-OPERACIONS D'ARRENDAMENT DE LOCAL DE NEGOCI SUBJECTES I NO SUBJECTES A RETENCIÓ 
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 Llibre registre de factures rebudes. 

 

@A[Número|Nombre]@ i, en el seu cas, sèrie que figuri a la factura 

Importacions: núm. @U[DUA]@ i data de comptabilització. 

Data d'expedició i de realització de les operacions si és diferent a l'anterior.  

nom i cognoms o raó social i NIF de l'expedidor i del destinatari; 

Base imposable 

Quota deduïble 

Descripció de l'operació 

Període de liquidació 

Règims especials: lletres @U[l]@) a @U[p]@) @U[art]@ 6 @U[Reg]@. 

Facturació i @U[REGE]@ 

 Una de les modalitats d'operació amb transcendència tributària (@U[arts]@ 33 

a 36 @U[RGAT]@) 
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Claus d'operació Llibre registre de factures rebudes: 
 
01-Operacions règim comú  
02-Operacions per les quals els Empresaris satisfan compensacions @U[REAGYP]@   
03-OPERACIONS A QUÈ S'APLIQUI EL RÈGIM ESPECIAL DE BÉNS UTILITZATS, OBJECTES D'ART, @U[ATNTIGÜEDADES]@ I OBJECTES DE 
COL·LECCIÓ (135-139 DE @U[LIVA]@),   
Règim especial de l'or d'inversió 
-Règim especial d'agències de viatges. 
06-REGEMEGUEN ESPECIAL GRUP D'ENTITATS EN IVA  
07-RÈGIM ESPECIAL GRUP D'ENTITATS EN IVA (Nivell Avançat)           
         
08-Règim especial criteri de @A[caixa|capsa]@ 
09-Operacions subjectes a l'@U[IPSI]@  / @U[IGIC]@ 
10-ADQUISICIONS INTRACOMUNITÀRIES DE BÉNS I PRESTACIONS DE SERVEIS 
11-COMPRA D'AGÈNCIES VIATGES: operacions de mediació en nom i per compte d'altri en els serveis de @U[transprote]@ deixats al 
destinatari dels serveis d'acord amb l'apartat 3 de la disposició addicional quarta del Reglament de Facturació. 
12-FACTURACIÓ DE LES PRESTACIONS DE SERVEIS D'AGÈNCIES DE VIATGE QUE ACTUEN COM A MITJANCERES EN NOM @U[Y]@ PER 
COMPTE ALIENA (D.A.4ª RD1619/2012) 
13-OPERACIONS D'ASSEGURANCES 
-Operació d'arrendament de local de negoci: 
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1. Tramesa immediata, de forma contínua mitjançant “web @U[service]@”. 

Des del @A[mateix|propi]@ sistema de facturació s'envia la informació 

(agrupada segons els seus cicles de procés), amb un marge de pocs dies 

des de l'expedició de la factura. 

 

 La comunicació és automàtica “màquina a màquina” 

 

2. @A[Emplenament|Acompliment]@ d'un “formulari web” per a aquells 

subjectes passius que realitzen molt poques operacions. 
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A) Modificació LEGAL: 

 

- Modificació de l'article @U[164.Uno.4º]@ de la Llei 37/1992, de 28 de 

novembre, de l'Impost sobre el Valor Afegit (@U[LIVA]@), per reflectir 

l'obligació d'específica de com complir amb l'administració dels Llibres 

Registre.(realitzada) 

  

“Portar la comptabilitat i els registres que s'estableixin en la forma definida 

reglamentàriament, sense perjudici del disposat en el Codi de Comerç i altres 

normes comptables” 

 

- Modificació Llei General Tributària, article 200. Infracció tributària per incomplir 

obligacions comptables i registrals. (Apartats  1 g i 3) 

 

Tipificació: art. 200 1T: 

 

El retard en l'obligació de portar els Llibres Registre a través de la Seu electrònica 

de l'Agència Estatal d'Administració Tributària mitjançant el subministrament dels 

registres de facturació en els termes establerts reglamentàriament.  
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Canvis normatius (@U[I]@) 
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A) Modificació LEGAL: 

 

 

Import de la sanció ( @U[art]@ 200.3 @U[LGT]@) 

 

El retard en l'obligació de portar els Llibres Registre a través de la Seu 

electrònica de l'Agència Estatal d'Administració Tributària mitjançant el 

subministrament dels registres de facturació en els termes establerts 

reglamentàriament, se sancionarà amb multa pecuniària proporcional d'un 

0,5 per cent de l'import de la factura objecte del registre, amb un mínim 

trimestral de 300 euros i un màxim de 6.000 euros. 
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B) Modificació Reglamentària ( @U[RD]@ 

596/2016): 
 Modificació del Reglament de l'Impost sobre el Valor Afegit  (Articles 62 a 71 del 

@U[RIVA]@) 

– Administració dels Llibres Registre a través de la Seu electrònica 

– Termini de presentació i ingrés de les declaracions 

 

 

 Article 18.1.c) del Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, aprovat 

pel Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre. 

-Per als @U[SP]@ que compleixin l'obligació d'expedir factura per un tercer o pel 

destinatari, s'estableix l'obligació que ho comuniquin mitjançant la presentació 

d'una declaració censal (Article 5,9 i 10). 

- S'unifiquen dels terminis de @A[remissió|tramesa]@ de les factures amb els 

d'emissió (Article 18). 

 

 Modificació del Reglament General aprovat pel Reial Decret 1065/2007: 

– Eliminació Model 347 (article 32 @U[RGAT]@) 

– Eliminació Model 340 (article 36 @U[RGAT]@) 

– Modificació de la redacció actual de l'article @U[104.h]@) @U[RGAT]@ 
 
 14 

Canvis normatius (III) 



Departament de Gestió Tributària 

Canvis normatius (IV) 

C) Ordenis @U[Ministeriales]@: 

 

- Aprovació Ordre Ministerial amb el contingut dels registres de 

facturació del Subministrament Immediat d'Informació i amb la 

modificació de l'Ordre Ministerial del model 036 per incloure 

l'opció pel @U[SII]@. 
 

Inici tràmit d'audiència i informació pública: finals gener 2017. 

Data prevista de publicació en @U[BOE]@: maig 2017. 

 

- Modificació Ordre Ministerial Declaració-resum IVA, model 

390, per ampliar el col·lectiu d'exonerats de la presentació 

d'aquesta Declaració-resum d'acord amb el previst a l'article 71 

del @U[RIVA]@ i modificació dels models 303 i 322 per 

incloure determinada informació. 
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Conveni de col·laboració empreses de programari 
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ACORD DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AGÈNCIA ESTATAL 

D'ADMINISTRACIÓ TRIBUTÀRIA I ..................., PER AL 

SUBMINISTRAMENT ELECTRÒNIC DE REGISTRES DE 

FACTURACIÓ EN REPRESENTACIÓ DE TERCERS.  

 

Col·laboració social per al subministrament electrònic de registres 

de facturació en representació de tercers per entitats l'objecte 

social de les quals, entre altres activitats, és el subministrament de 

programari relacionat amb la gestió empresarial a entitats de molt 

diversos sectors productius i de serveis, facilitant d'aquesta manera 

als seus clients el compliment de les seves obligacions tributàries. 

 

En tramitació 



Departament de Gestió Tributària 

 

 

 Projecto pilot:  gener a juny de 2017 

 

 Entrada en vigor dissabte, 1 de juliol de 2017)  

 

 Obligació d'enviar els registres de facturació del primer semestre de 2017 en el 

període des de l'1 de juliol al 31 de desembre de 2017. 
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IMPLANTACIÓ 
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Canals de comunicació: difusió general d'informació. 

Bàner @U[SII]@: 

 

Accés a través del bàner d'IMPOSTOS - IVA  
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Contingut BÀNER @U[SII]@  
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CONTINGUT GENERAL BÀNER @U[SII]@: 
 

•  NOVETATS: 

 

•  Informació general 

‐  Notes informatives 

‐  Fullet informatiu 

‐  Preguntes freqüents. 

‐ Normativa 

 

• INFORMACIÓ TÈCNICA 

‐  Documentació tècnica (enllaç a la documentació publicada al 

portal de desenvolupadors) 
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Contingut BÀNER @U[SII]@: 

Permet integrar al Web o veure en el mateix client 

@U[RSS]@, les últimes notícies, actualitzades les 

24h, i amb enllaços directes al seu contingut 

complet. 

 

Es pot optar per la subscripció a tots els canals o 

bé a la categoria de continguts específics del 

@U[SII]@.  
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 FÒRUM – PER ALS PARTICIPANTS EN LA PROVA PILOT.  

Canal de comunicació per a les empreses que participaran en la 

Prova Pilot i exclusivament durant la durada del mateix. 

* Per a qüestions no difoses en FAQs. 

 

 FÒRUM Grans Empreses.  

Secretaria Tècnica del Fòrum de Grans Empreses: 

 

Resta d'obligats al @U[SII]@ – Correus Electrònics: 

 

 catentidades@correo.aeat.es 

 

 sii.gestion@correo.aeat.es 

 

Canals de comunicació:  informació i assistència específica. 
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SERVEI WEB 

Visualització Llibres. 

EXEMPLE Llibre Registre Factures Expedides – Visualització / recerca per  exercici i 

període: 

Accés al detall del registre de la 

factura seleccionada 

https://www1.agenciatributaria.gob.es/wlpl/SSII-FACT/ws/SiiFactV1PSOAP 
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