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Recentment i en el marc de la reforma fiscal  s’ha publicat  la Llei  28/2014 per la qual 

s’estableixen diverses modificacions en l’actual Llei de l’Impost sobre el Valor Afegit. A 

continuació comentem les novetats més importants. 

 

Impost sobre el Valor Afegit 

 

.- S’estableixen noves normes de localització dels serveis de telecomunicacions, de 

radiodifusió i televisió i de les prestacions de serveis efectuades per via electrònica: 

tots els serveis tributaran en l’estat membre de l’establiment del destinatari. 

 

.- Es modifiquen els següents tipus impositius: 

          

.- El tipus impositiu aplicable a flors i plantes vives de caràcter ornamental 

passa del 21% al 10%. 

.- Els tipus impositiu aplicable als productes sanitaris, passant en alguns casos 

del 10 % al 21%. 

 

.- Es modifica el règim especial de les agències de viatge. 

 

.- Es suprimeix l’exempció de determinats serveis prestats per fedataris públics 

(notaris, registradors entre altres). 

 

.- Es suprimeix l’exempció aplicable a les entregues i adjudicacions de terrenys 

realitzades entre la Junta de Compensació i els seus propietaris i s’amplia l’àmbit 

objectiu de las exempcions immobiliàries. 

 

.- Les entregues de béns objecte d’instal·lació o muntatge abans de la seva posada a 

disposició en el territori de l’impost tributaran com a tals, suprimint el requisit 

consistent en què el cost d’instal·lació excedeixi del 15%. 

Llei 28/2014 de 27 de novembre per la qual es modifica,  entre altres,  

la Llei 37/1992 de 28 de desembre de l’Impost sobre el Valor Afegit 
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.- Es flexibilitza el procediment de modificació de la base imposable de manera que el 

termini per poder realitzar-lo en cas del deutor en concurs s’amplia d’ 1 a 3 mesos. En 

el cas de crèdits incobrables les pimes podran optar per modificar la base 

transcorreguts 6 mesos o esperar al termini general d’ 1 any. 

 

.- S’amplia l’àmbit de la prorrata especial i passa del 20% al 10%  la diferència admesa 

en relació a les quotes anuals deduïbles que resultin per aplicació de la prorrata 

general en comparació a les que resultin per aplicació de l’especial. 

 

.- El règim especial del grup d’entitats es modifica per a incorporar l’exigència de les 

tres ordres de vinculació: econòmica, financera i d’organització. 

 

.- S’amplien els supòsits d’aplicació de la regla d’inversió del subjecte passiu” a 

l’entrega de determinats productes com telèfons mòbils, consoles de videojocs,  

ordinadors portàtils, entre d’altres. 

 

.- Amb efectes a partir de l’1 de gener de 2016 es redueixen els límits que permeten 

als contribuents optar pel règim simplificat (mòduls): 

 

El volum d’ingressos en l’any immediat anterior per al conjunt de les seves 

activitats disminueix de 450.000 a 150.000 euros, tot i que s’exclouen del 

còmput les activitats agrícoles, forestals i ramaderes, en què el límit passa de 

300.000 a 250.000 euros. 

 

Les adquisicions i importacions de béns i serveis en l’any immediat anterior per 

al conjunt de les seves activitats, excloses les relatives a l’immobilitzat, 

disminueix de 300.000 euros a 150.000 euros. 

 

 

 

 

 

 


