
SOL·LICITUD D’IVA DIFERIT A LA IMPORTACIÓ 

Des del dia 1 de novembre, i durant tot el mes, es podrà sol·licitar l'aplicació de l'IVA diferit a les 

importacions realitzades a partir de l'1 de gener de 2021 presentant la Declaració Censal a través 

del model 036. 

D'aquesta manera, la quota d'IVA a la importació liquidada per Duanes s'inclou directament en 

la declaració-liquidació de l'impost corresponent al període en que es rebi el document on consti 

aquesta liquidació, en lloc d'ingressar-lo conjuntament amb la resta de tributs del DUA 

d'importació, evitant l'efecte financer de l'ingrés d'aquesta quota. 

Les condicions per a poder acollir-se a l'IVA diferit són les següents: 

• Tractar-se d'un empresari o professional que actuï com a tal, 

• Tenir un període de liquidació que coincideixi amb el mes natural, 

• Sol·licitar l'aplicació de l'IVA diferit en els terminis establerts. 

D'altra banda, aquelles empreses incloses en el sistema d'IVA diferit no hauran d'incloure les 

quotes d'IVA en el càlcul de l'import de referència de la garantia, excepte en el cas que aquesta 

garantia vagi a ser utilitzada en el règim de trànsit o pugui ser emprada en més d'un Estat 

membre. 

Les empreses  que actualment no estiguin acollides al règim d'IVA diferit a la importació, podran 

presentar des de l'1 de Novembre i durant tot el mes davant la AEAT,  la sol·licitud de l'IVA diferit 

a les importacions realitzades a partir de l'1 de gener de 2021. 

Quines condicions són necessàries per a l'exercici de l'opció? 

• Ser empresari o professional i que el període de liquidació sigui mensual. 

• Sol·licitar l'aplicació de l'IVA diferit durant el mes de novembre. 

Quina durada té el règim d'IVA diferit a la importació? 

Una vegada s'hagi sol·licitat l'aplicació d'aquest règim, el mateix serà aplicable mentre no es 

produeixi la renúncia per l'operador o es donin les condicions per les quals l'empresa no pugui 

acollir-se a aquest. L’aplicació d’aquest   règim serà llavors  obligatori per a totes les importacions 

que es produeixin cada any. 

 


