COMUNICACIÓ 4/2020
Assessorament integral a empreses, autònoms i particulars

17/02/2020
NOVETATS 2020 ENTREGUES INTRACOMUNITÀRIES - IVA
A partir de 2020 s’han introduït modificacions en la normativa de l’IVA que afecten a la
justificació de les entregues intracomunitàries.
Les entregues intracomunitàries són aquelles entregues de béns realitzades a empresaris d’altres
països de la Unió Europea i que es troben exemptes de l’IVA espanyol sempre que es pugui
demostrar que aquests béns són transportats per ser utilitzats fora d’Espanya.
Les novetats introduïdes a partir de 2020 van encaminades a dotar de major seguretat jurídica a
aquestes operacions mitjançant la determinació de quins són els documents necessaris dels que
caldrà disposar per justificar l’exempció.
Concretament, aquests documents seran els següents:
1) Si el transport va a càrrec del venedor (directament o mitjançant un tercer transportista)
existeixen aquestes dues opcions:
a) Com a mínim dos documents relacionats amb el transport emesos per parts independents
que podrien ser per exemple: una factura del transportista, una carta o document CMR
signat, un coneixement d’embarcament o una factura de transport aeri.
b) Un dels documents anteriors i com a mínim un dels següents: la pòlissa de l’assegurança
de transport, el justificant del pagament, un document oficial emès per una autoritat pública,
o un rebut dels béns estès per un magatzem del país de destí.
2) Si el transport va a càrrec del comprador (directament o mitjançant un tercer
transportista):
A més dels documents relacionats al punt anterior, cal una declaració de l’adquirent certificant
que els béns han estat transportats al país de destí.
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