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TTeemmaa  77  
LL’’IImmppoosstt  ssoobbrree  eell  VVaalloorr  AAffeeggiitt  ((II))  

 
 
1. La imposició general sobre el consum: modalitats. Avantatges dels 
impostos sobre el valor afegit 

- Imposició del consum 
- Modalitats d’imposició sobre el consum 
- Antecedents de l’IVA 

 
2. Fonts. Objecte i àmbit d'aplicació: el territori IVA 

2.1. Fonts 
a) Normativa comunitària 
b) Normativa interna 
c) Jurisprudència 

2.2. Objecte 
2.3. Delimitació en relació a un altre impost 

1. ITP 
2. Operacions societàries 
3. AJD 

2.4. Àmbit d’aplicació  
 
3. Concepte i naturalesa 

- Concepte 
- Característiques de la seva naturalesa 

 
4. Fet imposable: modalitats 
 
4.1. Lliurament de bens i prestació de serveis (operacions interiors) 

1. Operacions gravades 
a) Lliurament de béns. 
b) Prestacions de serveis 

2. Àmbit espacial  
3. A títol onerós 
4. Caràcter habitual u ocasional 
5. Activitat empresarial o professional  

 
4.2. Adquisicions intracomunitàries 

- Règim transitori vigent. 
- Definició d’adquisició intracomunitària. Requisits 

 
4.3. Importacions  

- Definició 
- Operacions assimilades a importacions 

 
5. Supòsits de no subjecció 

5.1. Supòsits generals de no subjecció (art. 7 LIVA) 
5.2. Adquisicions intracomunitàries (art. 14 LIVA) 
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5.3. Les importacions 

6. Exempcions 

- Classificació d’exempció segons efectes a la deducció de l’impost 
suportat 

- Tipus d’exempcions interiors (art. 20 LIVA) 
- Renúncia a l’exempció 

 
7. Meritació 

7.1. Meritació en els lliurament de béns 
7.2. Meritació en les prestacions de serveis 
7.3. Meritació en les adquisicions intracomunitàries 
7.4. Meritació en les importacions 

 

8. Lloc de realització del fet imposable 

8.1. Lloc de realització del fet imposable als lliuraments de béns 
1. Lliurament de béns immobles.  
2. Lliurament de bens mobles (art. 68 LIVA) 

 
8.2. Lloc de realització del fet imposable de les prestacions de serveis.  

1. Regla general 
2. Regles especials (art. 70 LIVA) 

2.1. Prestacions de serveis relacionades amb bens immobles 
2.2. Prestacions vinculades amb transports 
2.3. Serveis que es realitzen materialment al territori 

d’aplicació de l’impost 
2.4. Prestats per via electrònica 
2.5. Serveis de l’article 70.1.5 LIVA 
2.6. Mediació en nom i per compte aliena 
2.7. Treballs realitzats sobre bens mobles corporals i els 

informes pericial valoracions i dictàmens relatius als 
esmentats bens 

2.8. Serveis de telecomunicacions, de radiodifusió i televisió 
 
9. El subjecte passiu de l'IVA 

a) Norma general  
b) Regla de la inversió 
c) Subjectes passius a les adquisicions intracomunitàries 
d) Subjectes passiu a les importacions 
e) Responsables de l'impost 
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