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L'Agència Tributària llança un nou
sistema de gestió de l'IVA per
agilitzar el cobrament i el pagament
de l'IVA
Al novembre es publicaran canvis en la normativa d'I.V.A. mitjançant els quals
s'establiran les regles que han de tenir en compte les empreses encarregades de
desenvolupar-ho i de realitzar els primers assajos, previs a la seva engegada l'1 de
gener de 2017.
A continuació exposem els punts clau d'aquest nou sistema:






Després de cada facturació, els contribuents hauran d'enviar a l'Agència
Tributària en un màxim de quatre dies hàbils el detall de les factures emeses i
rebudes.
Tindran per a les seves autoliquidacions deu dies més de termini i no
presentaran els models 340 (llibres registre), 347 (operacions amb tercers) i 390
(resum anual).
Amb la informació rebuda i la que consti en la base de dades, l’AEAT elaborarà
les dades fiscals del contribuent, a l'efecte de l'IVA, facilitant la declaració de
l'impost. Similar al que actualment es fa amb l'esborrany de la declaració
d'I.R.P.F.

Només serà obligatori per a un col·lectiu de 62.000 contribuents, format per grans
empreses, grups d'IVA i inscrits en el règim de devolució mensual. Des d'Hisenda
subratllen que aquest col·lectiu, malgrat que pugui semblar molt limitat, és molt
important en termes de recaptació d'IVA, ja que suposa el 80% de la facturació. La
resta podrà acollir-se de forma voluntària i també donar-se de baixa al final de cada
exercici.
En qualsevol moment, accedint a la web de l'Agència el contribuent podrà consultar
tant la informació remesa per ell mateix, com aquella imputada a través d'informació
de tercers que també hagin facilitat els registres de forma electrònica.
Perquè el contribuent pugui verificar detalladament les operacions que se li imputen
s'ampliarà el termini de presentació de les autoliquidacions periòdiques del dia 20 al
dia 30 (el dia 28 al febrer) del mes següent al corresponent període de liquidació
mensual o trimestral.
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