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Notícia

El nou sistema de gestió d'IVA es calcula que afectarà 63.000 contribuents
Economia 22.06.2017 13.00 h

La seu de la Unió Empresarial Intersectorial-Cercle d'Empresaris a Granollers ha acollit dimecres la jornada
sobre el nou Sistema de Gestió de l’IVA basat en el Subministrament Immediat d’Informació (SII) que entrarà
en vigor el proper 1 de juliol i que afectarà grans empreses de més de 6 milions de facturació, grups d'IVA i inscrits
en el REDEME (Registre de devolució mensual de l'IVA).

La jornada ha comptat amb la cap de la Dependència Regional de Gestió Tributària de l’Agència Tributària (AEAT),
Lorena Echeverría, i el cap de la Dependència Regional d’Informàtica Tributaria de l’AEAT de Catalunya, Jaume
Saura. L'acte ha estat conduït pel president de la Unió Empresarial
Intersectorial, Joan Díaz, i moderat pel director adjunt de l’Àrea Fiscal de l’oficina de Barcelona del despatx de
serveis professionals JDA, Juan José
Martínez.

Joan Díaz ha començat dient que hagués estat bé donar més temps a les empreses per adaptar-se al SII però,
d’altra banda, ha mencionat que és un
oportunitat per les companyies d’actualitzar els seus processos administratius. A continuació, Juan José Martínez
ha presentat els dos alts càrrecs regionals de
l’Agència Tributària.

Lorena Echeverría ha iniciat la seva intervenció tot dient que l’1 de juliol comença el SII i és un canvi molt
important per les empreses tot emfatitzant que l’Agència Tributària té present aquesta rellevant modificació i les
dificultats que implica per les empreses.
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El SII suposa portar els llibres d’IVA directament des de la seu electrònica de l’Agència Tributària amb l’objectiu de
prevenir i lluitar contra el frau fiscal i està regulat pel Real Decret 596/2016.

Segons l’Agència Tributària, el SII afectarà 63.000 contribuents a més de les empreses que s’hi apuntin
voluntàriament. Echeverría ha subratllat que hi ha avantatges del SII com per exemple la no necessitat de presentar
les declaracions 390, 340 ni tampoc la 347. Hi ha afegit que el Sistema de Subministrament d’Informació permetrà
contrastar les factures entre proveïdors i clients fent transparent la documentació de facturació entre les parts.

Pel que fa a la informació per ser subministrada, s’hauran d’aportar el llibre de factures emeses, el de factures
rebudes, el de bens d’inversió i el de
determinades Operacions Intracomunitàries. A continuació, Echeverría ha explicat els terminis per enviar
telemàticament la documentació a l’Agència Tributària. En particular, per les factures emeses es tindran 8 dies
naturals a partir de la data d’emissió de la factura. La facturació emesa de cada mes en concret tindrà com a límit
de presentació el dia 15 del mes seguent.

En el cas de les factures rebudes també seran 8 dies naturals però a partir de la data de comptabilització. A partir
de l’1 de gener de 2018 els terminis passaran a ser de 4 dies per la facturació emesa i rebuda.

Jaume Saura, cap de la Dependència Regional d’Informàtica Tributaria de l’AEAT de Catalunya, ha començat la
seva ponència entrant en directe al portal del SII de l’Agència Tributària per mostrar de forma pràctica el
funcionament del Sistema. El portal digital té 4 icones principals: novetats, informació general,
informació tècnica i normativa. A més, els contribuents tindran un botó de consultes i dubtes. Saura, ha destacat
que el SII s’ha obert el 19 de juny perquè les empreses puguin fer proves de funcionament del sistema.
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