
Com és la tributació de l'IVA de moment? 

 

Fins al 30 de juny de 2021, les transaccions de “e-commerce” amb països de fora de la UE estan 

exemptes d'IVA. En canvi, en les operacions intracomunitàries s'aplica l'IVA del país d'origen, tret 

que la facturació anual total a un Estat de la UE ascendeixi a un cert import que cada país estableix 

de manera independent. De superar aquesta xifra, cal donar-se d'alta obligatòriament davant 

l'organisme fiscal del país concret i gravar l'impost segons les seves condicions. 

 

Per exemple: si una botiga en línia espanyola factura a clients alemanys més de 100.000 €, ha de 

donar-se d'alta a Alemanya a efectes fiscals, facturar amb el tipus d'IVA alemany i fer allà la 

liquidació corresponent. 

 

D'altra banda, fins al segon trimestre de 2021, les importacions el cost de les quals sigui inferior 

a 22 euros estaran exemptes d'IVA. 

 

Quan entraran en vigor els canvis? 

Si bé s'havia previst aplicar els canvis a partir de l'1 gener, finalment l'entrada en vigor de les 

noves obligacions serà l'1 de juliol de 2021. Aquestes portaran amb si tres grans modificacions en 

l'àmbit de la tributació per als negocis en línia: 

 

• Eliminació dels llindars en les vendes per Internet. 

• Fi de l'exempció de l'IVA en la importació d'enviaments d'escàs valor.  

• Responsabilitat de la recaptació de l'IVA sobre els marketplaces per a vendes a distància 

de béns importats de tercers territoris o tercers països. 

 

Com serà la tributació de l'IVA a partir de juliol de 2021? 

 

Una vegada que es faci efectiva la directiva europea, caldrà aplicar les següents normes: 

 

• Eliminació dels llindars en les vendes en línia 

• S'estableix un import únic de 10.000 euros a l'any en transaccions amb qualsevol Estat 

membre. És a dir, les empreses que rebin comandes en línia de fora del seu país per un 

import total igual o superior a aquesta quantitat hauran de facturar amb el tipus d'IVA 

que s'apliqui al país de destinació. 

 

No obstant això, no hauran de donar-se alta davant cap organisme estranger, sinó que podran 

presentar les liquidacions en el seu propi país mitjançant un nou règim de finestreta única. 

Aquesta finestreta única és un portal web mitjançant el qual es pot declarar i pagar l'IVA 

telemàticament: el sistema s'encarrega de remetre l'import recaptat a l'Estat comunitari que 

correspongui. 

 

En qualsevol cas, continuarà sent obligatori aplicar els diferents tipus d'IVA i, quan la facturació 

quedi per sota del llindar dels 10 000 euros, es continuarà aplicant la taxa impositiva del lloc 

d'origen. 

 



Fi de l'exempció de l'IVA en la importació d'enviaments d'escàs valor 

 

La nova normativa derogarà l'exempció actual de l'IVA per als petits enviaments de menys de 

22 €. Així, totes les importacions que provinguin de fora de la UE, independentment del seu valor, 

estaran subjectes a l'IVA de l'Estat membre de destí. 

 

No obstant això, es mantindrà l'exempció del pagament de drets de duana per a les importacions 

que no aconsegueixin els 150 €. 

 


