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REIAL DECRET 596/2016 DE 2 DE DESEMBRE PER A 

L’IMPULS DE L’ÚS DELS MITJANS ELECTRÒNICS EN LA 

GESTIÓ DE L’IVA. 

 

 

El dia 6 de desembre es va publicar al BOE el Reial Decret 596/2016 de desembre per a l’impuls 

dels mitjans electrònics en la gestió de l’IVA. Aquest nou sistema d’aportació dels llibres registre 

a través de la Seu Electrònica de l’Agència Tributària suposa el subministrament dels registres 

de facturació (llibres d’IVA repercutit i suportat), en un període molt breu de temps, reduint 

d’aquesta manera el transcurs de temps que passa entre el registre o comptabilització de les 

factures i la seva aportació a Hisenda. 

Per implantar aquest nou sistema s’han fet diverses modificacions reglamentaries, que afecten 

articles, tant del Reglament de l’IVA (RD 1624/1992 de 29 de desembre), com del Reglament 

General de les actuacions i procediments de gestió i inspecció tributària (RD 1065/2007 de 27 

de juliol) així com del Reglament de Facturació (RD 1619/2012 de 30 de novembre) 

Les principals novetats d’aquest nou Sistema Immediat d’Informació (SII) són les que anunciem 

tot seguit en forma de pregunta i resposta: 

 

 

 Qui està obligat a acollir-se a aquest sistema de SII? 

 

El SII és obligatori per a aquells empresaris, professionals i altres subjectes passius que tinguin 

la obligació de fer les liquidacions d’IVA mensuals, com són, les empreses considerades com a 

gran empresa a efecte d’IVA, és a dir amb una xifra de negocis de l’any anterior superior a 

6.010.121,04 € i grups d’IVA i empreses inscrites al REDEME (Registre de devolució mensual) 

També el podran utilitzar de forma voluntària qui exerceixi la opció a través de la corresponent 

declaració censal. 



 

 

 

Quan entra en vigor aquest nou sistema?  

 

La implantació d’aquest nou sistema entra en vigor a partir del dia 1 de juliol de 2017, però s’ha 

de tenir en compte que els subjectes passius obligats a aplicar-lo, hauran de remetre els 

registres de facturació del primer semestre del 2017 abans del dia 1 de gener de 2018. 

 

Quina informació s’ha de subministrar a través del SII? 

 

La informació que s’haurà de subministrar, es farà a través de la Seu Electrònica de l’AEAT 

mitjançant un servei web o a través d’un formulari electrònic, d’acord amb els camps aprovats 

per l’Ordre ministerial. 

De moment la informació a subministrar a part de la ja obligatòria en els llibres registre 

tradicionals, és: 

 

a) Llibre Registre de factures emeses  

 

• Tipus de factura: Complerta, simplificada, factura expedida per 

tercers... 

• Identificació de la rectificació registral, en cas d’haver incorregut en un 

error material al fer l’anotació registral. 

• Descripció de l’operació 

• Referència a la factura que es rectifica o a les especificacions que la 

substitueixen en cas de les factures rectificatives 

• Factures substitutives: referencia a les factures substituïdes o a les 

especificacions que es substitueixin 

• Facturació pel destinatari 

• Inversió del subjecte passiu 

• Règims especials (Agències de viatges, bens usats...) 

• Període de liquidació de les operacions 

• Indicació de la operació no subjecte o exempta 

• Altre informació que determini l’Ordre ministerial 

 

b) Llibre Registre de factures rebudes  

 

• El número de recepció es substitueix pel número i sèrie de la factura 



 

 

 

• Identificació de la rectificació registral, en cas d’haver incorregut en un error 

material al fer l’anotació registral. 

• Descripció de l’operació 

• Facturació pel destinatari 

• Inversió del subjecte passiu  

• Adquisició intracomunitària de bens 

• Règims especials(Agències de viatges, bens usats...) 

• Quota tributària deduïble del període de liquidació 

• Període de liquidació en el que es registren les operacions 

• Data comptable i número de document duaner (DUA) en el cas 

d’importacions  

• Altre informació que determini l’Ordre ministerial 

 

Quin és el termini per l’enviament electrònic de les anotacions 

registrals?  

 

o Factures emeses: Quatre dies naturals des de l’expedició de la factura (s’exclouen 

dissabtes, diumenges i festius nacionals), tret de que es tracti de factures emeses pel 

destinatari o un tercer, que serà de vuit dies. 

En ambdós casos, el subministrament haurà de realitzar-se abans del dia 16 del mes 

següent a aquell en que s’hagués produït la meritació de l’impost. 

 

o Factures rebudes: Quatre dies naturals des de la data en que es produeixi el registre 

comptable de la factura o el document en que consti la quota liquidada per les duanes 

quan es tracti d’importacions i, en tota cas, abans del dia 16 del mes següent al període 

de liquidació en el que s’hagin inclòs les operacions. 

 

o Determinades operacions intracomunitàries: (enviament o recepció de bens mobles 

corporals per a la seva utilització temporal o per la realització d’informes pericials, 

reparacions i treballs sobre els mateixos): quatre dies naturals des del moment d’inici 

de l’expedició o transport, o en el seu cas, dees del moment de la recepció dels bens. 

 

o Operacions a les que els hi sigui d’aplicació el règim especial del criteri de caixa: 

Terminis generals, en el moment en que s’efectuïn els cobraments totals o parcials de 

les operacions. 

 

o Rectificacions registrals: Abans del dia 16 del mes següent al final del període al que es 

refereixi la declaració en la que s’han de tenir en compte aquestes rectificacions  

 

o Llibre registre de bens d’Inversió: la totalitat dels registres s’enviarà dins el termini de 

presentació de l’últim període de liquidació 



 

 

 

El termini de quatre dies anterior, s’amplia a vuit dies naturals, durant el 

segon semestre de l’any 2017 

 

 

Quan i com s’ha de comunicar a l’AEAT que s’està inclòs dins el SII? 

 

Per norma general s’haurà de comunicar durant el mes de novembre anterior a l’inici de l’any 

natural en el que s’estarà dins el sistema del SII, a través de la corresponent declaració censal 

(model 036) o en el moment de presentar la declaració d’inici d’activitat,  amb efectes a l’any 

natural en curs. Aquesta opció quedarà prorrogada pels anys futurs, mentre no es faci la 

renuncia a la mateixa (model 036)  i com a mínim s’haurà de complir l’any en el qual s’hagi optat 

per aquesta opció. 

Per l’any 2017 i de forma transitòria la comunicació d’aplicació del sistema SII es farà durant el 

mes de juny de l’any 2017. 

 

 

Supressió d’obligacions formals i termini de presentació de les 

declaracions-liquidacions         

 

S’exonera als subjectes passius que apliquin el SII, de presentar les següents declaracions 

informatives: 

• Model 347 (Declaració d’operacions amb terceres persones) pel període 

corresponent a l’any 2017 

• Model 340 pels subjectes passius inscrits al REDEME. La supressió afectarà a les 

declaracions relatives a la informació a subministrar a partir del juliol de 2017 

• Model 390 La supressió d’aquest model es farà segons Ordre del Ministre 

d’Hisenda. 

 

Altres modificacions 

 

o Es modifica el termini per remetre les factures en el cas que el destinatari de les 

operacions sigui un empresari o professional, de manera que s’haurà de remetre abans 

del dia 16 del mes següent a aquell en el que s’hagi produït el meritament de l’impost. 



 

 

 

o S’inclou un nou sistema de devolució d’IVA a viatgers, anomenat “DIVA” vigent a partir 

del 1 de gener de 2017. 

o S’adapten els límits pel 2017 que determinen l’exclusió del règim simplificat (mòduls) i 

el (REAGP) de la següent manera: 

 

� En el cas del règim simplificat el volum d’ingressos  de l’any immediatament 

anterior: 

� Pel conjunt d’activitats, excepte agrícoles, forestals i ramaderes: 

250.000 euros   

� Per les activitats agrícoles, forestals i ramaderes: 250.000 euros 

 

� En el cas del REAGP el volum d’ingressos de l’any immediatament anterior: 

� Operacions compreses en el règim especial: 250.000 euros 

� Resta d’activitats 250.000 euros 

 

� En ambdós casos, el volum de compres i importacions excloses les operacions 

d’immobilitzat: 250.000 euros  

 


