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RESUM: 

El present treball estudia com l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) aborda els nous reptes 

que planteja el comerç electrònic transfronterer.  

Per tal de realitzar aquest estudi s'analitza la normativa nacional i europea de l’Impost 

sobre el Valor Afegit, avaluant l'impacte que té per a les empreses la consagració del principi 

de tributació en destí i la possibilitat d'utilitzar el règim especial de la “Mini Finestreta Única” 

per facilitar la declaració. Aquest nou règim presenta certes debilitats, algunes de les quals 

han estat detectades per la Comissió Europea, la qual al 2017 va promulgar un nou cos 

normatiu per donar-hi resposta.  

PARAULES CLAU: Impost Sobre el Valor Afegit (IVA), Serveis de telecomunicacions, de 

radiodifusió i televisió i serveis prestats per via electrònica, Règim especial MOSS (Mini 

Finestreta Única). 

* *  * 

ABSTRACT: 

The present study examines how Value Added Tax (VAT) addresses the new challenges 

posed by cross-border e-commerce. 

In order to carry out this study, an analysis is conducted based on the national and 

European regulations of the Value Added Tax, evaluating the impact that the consecration of 

the principle of taxation in destination and the possibility of using the "Mini One-Stop Shop" 

regime to simplify tax submission. This new regime has certain weaknesses, some of which 

have been detected by the European Commission, which in 2017 enacted a new regulatory 

body in response to them. 

KEY WORDS: Value Added Tax (VAT),telecommunication services, television and 

radio broadcasting services and electronically supplied services, MOSS Regime (Mini One-

Stop Shop). 
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ABREVIATURES 

B2B Business to business 

B2C Business to consumer 

B2G Business to government 

CLH Cost Laboral per Hora Efectiva 

CNAE Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques 

EM Estat membre 

EMC Estat membre de consum 

EMI Estat membre d’identificació 

IBAN Número de compte bancari internacional 

IDESCAT Institut d’Estadística de Catalunya 

INE Institut Nacional d'Estadística  

IP Adreça de Protocol Internet 

IVA Impost sobre el Valor Afegit 

LIVA Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l'Impost sobre el Valor Afegit 

MCE Model de Costos Estàndard 

MOSS Mini One-Stop Shop 

OI Obligacions d'informació 

OMC Organització Mundial del Comerç 

PIME Petites i mitjanes empreses 

TAI Territori d’aplicació de l’impost 

TIC Tecnologies de l'Informació i la Comunicació 

TRE Serveis de telecomunicacions, de radiodifusió i televisió i serveis 

prestats per via electrònica 

UE Unió Europea 
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1.- INTRODUCCIÓ 

1.1.- Justificació del treball 

Les noves tecnologies de la informació i la comunicació (en endavant TIC) han afavorit 

l'aparició de nous canals de venda que han revolucionat el model de negoci de moltes 

empreses i els hàbits de consum a nivell internacional.  

Les xifres de vendes de comerç electrònic o e-commerce posen de manifest  la 

importància d’aquest: la figura A1.1 de l’annex 1 mostra la tendència creixent en l'àmbit 

autonòmic, estatal i comunitari de compres realitzades per internet. A nivell exemplificatiu, 

un 52% de la població catalana entre 16 i 74 anys va realitzar compres per internet l'any 2019, 

un 3% més que l'any anterior.  

Les figures A2 i A3 de l’annex 1, il·lustren com l’any 2018, el 20,4 % de les empreses 

espanyoles
1
 amb més de 9 treballadors van realitzar vendes mitjançant comerç electrònic per

un valor de de 281.638 milions d’euros, 22.122 milions d’euros més que a l’any anterior. 

Aquesta revolució tecnològica impulsada per la utilització de les TIC té com a principal 

inconvenient “la falta d'estandardització existent en relació amb diversos aspectes tècnics, 

jurídics i de protecció”
2
.

Des d'un punt de vista tributari, el comerç electrònic suposa un repte per les Hisendes 

Públiques nacionals tenint en compte que es generen un gran nombre de transaccions 

susceptibles de ser gravades: “Els nostres sistemes es basen en el principi de residència com a 

element per atribuir la sobirania fiscal a un Estat o un altre i, en conseqüència, poden deixar 

espais no subjectes i tenen dificultats importants al precisar la residència d’una activitat a la 

xarxa”
3
.

1
 Nota de prensa del INE: “Encuesta sobre el uso de TIC y del comercio electrónico en las empresas”. p. 4 . 

Disponible a https://www.ine.es/prensa/tic_e_2018_2019.pdf 
2
 Vérgez, J. C. (2009). Una aproximación a las principales cuestiones derivadas de la fiscalidad del comercio 

electrónico (p.8). Disponible a https://www.ief.es/docs/destacados/publicaciones/documentos_trabajo/2009_03.pdf  
3

Rodríguez, M. G. L., Cerrillo, R. Á., & Suárez, A. I. (2012). Análisis de la fiscalidad del comercio 

electrónico y su incidencia en la recaudación fiscal. In XIX Encuentro de Economía Pública: Políticas Públicas 

para la salida de la crisis (p. 2). Disponible a https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4788744 

https://www.ine.es/prensa/tic_e_2018_2019.pdf
https://www.ief.es/docs/destacados/publicaciones/documentos_trabajo/2009_03.pdf
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4788744
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Aquesta situació provoca una menor recaptació i diferències substancials entre el comerç 

tradicional i el realitzat per via electrònica. Tal com manifesta Victor Manuel Durán
4
 la 

preocupació suscitada per la tributació de les operacions de comerç electrònic tenia el seu 

origen en “la futura possibilitat d'una eventual disminució de la recaptació impositiva (...)” 

Els primers en identificar les implicacions de comerç electrònic en política fiscal van ser 

els estatunidencs (Department of the Treasury) al 1996. El punt de partida per a 

l'harmonització del IVA en el marc de la UE es sitúa en la Comunicació de la Comissió al 

Consell, Parlament Europeu i Comitè Econòmic i Social-Comerç electrònic i fiscalitat 

indirecta  al 1998
5
. 

El present treball té com a objecte d'estudi l'Impost sobre el Valor Afegit en el comerç 

electrònic, concretament en la prestació de serveis de telecomunicacions, de radiodifusió i 

televisió i serveis prestats per via electrònica B2C i, en especial, el Règim especial de la 

“Mini Finestreta Única” (Règim especial MOSS) 

1.2.- Estructura i contingut 

La finalitat principal del treball és analitzar el tractament fiscal que reben els serveis 

prestats per via electrònica objecte del Règim especial MOSS i detectar les problemàtiques 

que se’n deriven de la seva regulació. 

El contingut del treball es divideix en dos grans blocs. En la primera part del treball, es 

realitza una recerca jurídica per a l’obtenció d’antecedents de quina  de quin era y quin és 

actualment el tractament que reben els serveis prestats per via electrònica a consumidors 

particulars. Per al seu estudi s’ha analitzat la normativa europea i nacional (espanyola) 

reguladora de l’IVA en operacions transfrontereres amb particulars per via electrònica.  

En un segon bloc de continguts es realitza una anàlisis crític dels costos administratius que 

el sistema actual pot implicar a les empreses, tant des d'un punt de vista qualitatiu com 

quantitatiu realitzant una aproximació mitjançant el Model de Costos Estàndard i s’estudia 

com la Comissió Europea ha legislat de cara a reduir aquestes càrregues.   

                                                 
4
 Rodríguez, V. D. (2007). Fiscalidad del comercio electrónico: especial referencia a la atribución de 

beneficios a establecimientos permanentes en este tipo de operaciones. Centro de Estudios Financieros (p. 731). . 

Disponible a https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4788744  
5
 Comunicación COM (1998) 374  

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4788744
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2.- COMERÇ ELECTRÒNIC 

2.1.- Què s’entén per comerç electrònic? 

La màxima expressió de les TIC és el comerç electrònic. La OMC defineix el comerç 

electrònic o e-commerce com “la producció, publicitat, venda i distribució de productes a 

través de les xarxes de telecomunicacions”
6
.

Una definició una mica més completa és la que dóna Albertín (2004)
7
: “transaccions amb

contingut econòmic de compra i venda de béns i serveis realitzats a través de mitjans digitals, 

i que involucren la transmissió electrònica de dades a través de xarxes de comunicació, com 

a internet”. 

Es tracta de definicions ambigües i poc precises que  engloben un gran ventall d’activitats. 

Aquestes tenen com a punt de connexió la seva realització es fa a través de mitjans 

informàtics i electrònics
8
 que permeten una comunicació en temps real sense cap necessitat

d'intervenció física.  

2.2.- Què són els serveis prestats via electrònica? 

És important i necessària la correcta identificació del fet imposable. Avançant-nos en el 

contingut del treball, i amb l'única finalitat d’acotar l’objecte d’estudi, el Règim especial 

MOSS regula la tributació en l’IVA dels serveis de telecomunicacions, de radiodifusió i 

televisió i de les prestacions de serveis efectuades per via electrònica (en endavant serveis 

T.R.E.). 

Així doncs, i tal com es fa en l’article 358 de la Directiva 2006/112/CE
9
 convé distingir

entre servei electrònic i servei prestat via electrònica
10

:

6
Organización Mundial del Comercio.(s.f.). Entender la OMC - Comercio electrónico. Disponible a 

https://www.wto.org/spanish/thewto_s/whatis_s/tif_s/bey4_s.htm  
7
Bessa, C. R. B. “comercio electrónico y seguridad jurídica”. (p.20) Disponible a 

https://conteudojuridico.com.br/open-pdf/phpPx7Yn2.pdf/consult/phpPx7Yn2.pdf 
8
 Guia per a la Incorporació al Dret Intern de la Llei de Model de la Comissió de les Nacions Unides per al 

Dret Mercantil Internacional (CNUDMI) 
9
 Directiva 2006/112/CE del Consell, de 28 de novembre de 2006, relativa al sistema comú de l'impost sobre 

el Valor Afegit 
10

Agencia Tributaria. ¿Qué se entiende por servicios electrónicos? Disponible a 
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/One_Stop_Shop/_INFORMACION/Informacion_

General/Reglas_de_localizacion/Preguntas_frecuentes/_Que_se_entiende_por_servicios_electronicos_.shtml  

https://www.wto.org/spanish/thewto_s/whatis_s/tif_s/bey4_s.htm
https://conteudojuridico.com.br/open-pdf/phpPx7Yn2.pdf/consult/phpPx7Yn2.pdf
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/One_Stop_Shop/_INFORMACION/Informacion_General/Reglas_de_localizacion/Preguntas_frecuentes/_Que_se_entiende_por_servicios_electronicos_.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/One_Stop_Shop/_INFORMACION/Informacion_General/Reglas_de_localizacion/Preguntas_frecuentes/_Que_se_entiende_por_servicios_electronicos_.shtml
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● Serveis prestats per via electrònica (“on line”): “serveis prestats a través d'Internet 

o d'una xarxa electrònica que, per la seva naturalesa, estiguin bàsicament 

automatitzats i requereixin una intervenció humana mínima, i que no tinguin viabilitat 

al marge de la tecnologia de la informació” .  

L’abast de la definició de serveis prestats per via electrònica ve delimitat pels termes 

abstractes d’“intervenció humana mínima” i “impossibilitat de garantir en absència de 

la tecnologia de la informació”.  

Segons el Comitè de l’IVA
11

 aquests dos conceptes no han de ser interpretats de 

manera restrictiva ja que això pot portar a una reducció de la definició arbitraria 

contrària a la seva finalitat. Així doncs, quan es diu “que no tinguin viabilitat al marge 

de la tecnologia de la informació ” s’ha d’entendre tot servei on la tecnologia de la 

informació té un impacte substancial, de tal manera que el subministrament està 

automatitzat. El concepte “intervenció humana mínima” compren totes les situacions 

en què l'ésser humà només intervé per a la configuració inicial, millores o reparacions. 

Aquesta definició s’ha de complementar amb l’article 7 Reglament d'Execució (UE) 

282/2011
12

 que enumera un seguit de serveis englobats en aquesta categoria. Al seu 

tron, l’article 69.3 apartat 4t de la Llei de L’Impost sobre el Valor Afegit
13

 (en 

endavant LIVA) també recull aquest concepte i enumera, a títol exemplificatiu i de 

manera sintètica aquests serveis mencionats a l'annex I del Reglament 282/2011: “a) 

El subministrament i allotjament de llocs informàtics; b) El manteniment a distància 

de programes i d'equips; c) El subministrament de programes i la seva actualització; 

d) El subministrament d'imatges, text, informació i la posada a la disposició de bases 

de dades; e) El subministrament de música, pel·lícules, jocs, inclosos els d'atzar o de 

diners, i d'emissions i manifestacions polítiques, culturals, artístiques, esportives, 

científiques o d'oci; f) El subministrament d'ensenyament a distància.” 

● Servei electrònic (“off line”): serveis que si bé són prestats per la via tradicional, el 

contacte entre prestador i destinatari, ergo la contractació, es fa per mitjans electrònics 

                                                 
11

 Comitè de l’IVA (12/02/2015). Scope of the notion of electronically supplied services, working paper no 

843, taxud.c.1 (2015) 694775. (pp. 5-7). Disponible a https://circabc.europa.eu/sd/a/e346e09e-f06e-44cc-8f39-

4334fb99c841/843%20-%20Scope%20of%20notion%20of%20electronically%20supplied%20services.pdf  
12

 Reglament d’execució (UE) Nº 282/2011 del Consell de 15 de març de 2011 pel que s’estableixen 

disposicions d'aplicació de la Directiva 2006/112/CE relativa al sistema comú de l'impost sobre el valor afegit 

(refundició) 
13

 Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l'Impost sobre el Valor Afegit. 

https://circabc.europa.eu/sd/a/e346e09e-f06e-44cc-8f39-4334fb99c841/843%20-%20Scope%20of%20notion%20of%20electronically%20supplied%20services.pdf
https://circabc.europa.eu/sd/a/e346e09e-f06e-44cc-8f39-4334fb99c841/843%20-%20Scope%20of%20notion%20of%20electronically%20supplied%20services.pdf
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(per exemple correu electrònic). En aquests casos la prestació de serveis no s’ha 

d’entendre feta per via electrònica (ex article 58 de la Directiva 2006/112/CE). 

Altrament, també son objecte de regulació els serveis de telecomunicacions i de 

radiodifusió i televisió. 

L’article 24.2 de la Directiva 2006/112/CE defineix els serveis de telecomunicacions com 

aquells “serveis que tinguin per objecte la transmissió, emissió i recepció de senyals, textos, 

imatges i sons o informació de qualsevol naturalesa, per cable , ràdio, mitjans òptics o altres 

mitjans electromagnètics (...). Aquesta mateixa definició la recull l’article 69.3 apartat 3r de la 

LIVA. 

L’article 6 ter del Reglament d’Execució (UE) Nº 282/2011 entén per serveis de 

radiodifusió i televisió aquells “serveis consistents en el subministrament de continguts 

d'àudio i audiovisuals, com ara els programes de ràdio o de televisió subministrats al públic 

a través de les xarxes de comunicacions per un prestador de serveis de comunicació, que 

actuï sota la seva pròpia responsabilitat editorial, per a ser escoltats o vists simultàniament 

seguint un horari de programació”. En la normativa espanyola aquesta definició la trobem a 

l’article 69.3 apartat 5é LIVA. 
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3.- RÈGIM D’IVA EN OPERACIONS 

TRANSFRONTERERES  

3.1.- Breu introducció a l’IVA
14

 

L'IVA és un impost indirecte que grava el consum de béns i serveis, manifestació de la 

capacitat econòmica. Resulta evident que en el comerç electrònic es produeixen transaccions 

que poden ser considerades “manifestacions de la capacitat econòmica”, sent d’especial 

interès per l’objecte del treball  les prestacions de serveis intracomunitàries T.R.E.  

3.2.- Principi de tributació en origen i tributació en destí en les 

prestacions de serveis transfrontereres. 

Les adquisicions de béns i serveis per empresaris o particulars establerts a Unió Europea 

estan subjectes a l'IVA intracomunitari. En aquest context se'ns plantegen les següents 

qüestions: l’impost de quin estat s’ha de cobrar i qui recapta aquest impost. Existeixen dues 

possibles respostes:  

● Tributació en origen: l’impost s'estableix al país on es produeix el bé o servei  

● Tributació en destí: l’impost l’estableix el país on es consumeix el bé o servei 

La Directiva 2008/8/CE, de 12 de febrer de 2008, que modifica la directiva 2006/112/CE 

canvia el principi general de tributació en origen per intentar fer coincidir el lloc de consum 

amb el de subjecció a l’impost. Actualment les regles generals de localització de les 

prestacions de serveis es troben a l'article 69 LIVA que distingeix entre si el destinatari és 

empresari o particular.  

L’IVA és un impost que grava al consumidor final, ara bé, el subjecte passiu, qui 

efectivament ingressa al Tresor els diners, és l’empresari o professional que presta el servei. 

En aquest context garantir l’ingrés de l’IVA quan el destinatari és un particular és difícil i és 

per això que tradicionalment s’ha aplicat el principi de tributació en origen; no obstant, i 

                                                 
14

 Agencia Tributaria (Departament de gestió Tributària) (2019). Manual pràctic Impost sobre el Valor 

Afegit 2019. (p. 8.) 
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tenint en compte que impost grava el consum, final, resulta lògic que es tributi allà on 

efectivament es produeix el consum, tributació en destí.  

3.3.- Recaptació de l’IVA en el comerç electrònic. 

L’IVA es van dissenyar pensant en transaccions nacionals o internacionals relativament 

senzilles de controlar, ja que s’havia de creuar fronteres físicament. El comerç electrònic, 

especialment les prestacions de serveis via electrònica, plantegen una nova conjuntura sense 

aquestes barreres geogràfiques.  

Intentar aplicar les normes de tributació que s’utilitzen per al comerç tradicional al comerç 

electrònic pot trobar-se amb algunes dificultats. Segons Informe sobre l'impacte del comerç 

electrònic en la fiscalitat espanyola de la Secretaria d'Estat d'Hisenda publicat per l’Institut 

d’Estudis Fiscals en l’any 2000
15

 el principal problema és “l'existència dels sistemes 

tributaris que segueix excessivament vinculada a la idea de sobirania nacional i, per contra, 

la societat de la informació constitueix una realitat totalment internacionalitzada”. En altres 

paraules, el principal problema és la determinació del lloc on s’ha realitzat el fet imposable 

(Veure Annex 3). 

La modalitat de serveis electrònics segueix la regla general de tributació en el lloc de destí 

en transaccions entre empresaris (B2B) i tributació en origen en transaccions on el destinatari 

és un particular (B2C). Per contra, la modalitat de serveis prestats per via electrònica 

requereix adaptacions.  

Fins a la Llei 28/2014, de 27 de novembre, amb efectes des de l'1 de gener de 2015 existia 

una diferència en la regulació de serveis de telecomunicacions, radiodifusió o televisió i la 

resta de serveis prestats per via electrònica i es tributava en origen o en destí en funció de si 

era una relació B2B o B2C (veure figura 1). 

A partir de l’1 de gener de 2015 es van agrupar els serveis T.R.E. en una regulació única a  

l’article 70.1.8é LIVA (introduït amb Directiva 2008/8/CE que modifica la Directiva 

2006/112/CE) i es consolida el principi de tributació en destí. Els serveis es consideren 

prestats a l’Estat membre on el consumidor final té el seu establiment, domicili o residència 

habitual, tant si els serveis han estat subministrats per subjectes passius localitzats fora de la 

                                                 
15

 Comissió per a l'estudi de l'impacte del comerç electrònic en la fiscalitat espanyola (2000), Informe sobre 

l'impacte del comerç electrònic en la fiscalitat espanyola, Secretaria d'Estat d'Hisenda, Institut d'Estudis Fiscals, 

Madrid. (p.51.) 
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UE, com si han estat prestats per subjectes passius establerts a la UE (ex article 56 de la 

Directiva de l’IVA). Així mateix, la nova regulació no distingeix entre consumidor final 

empresari o professional (B2B) o consumidor particular (B2C). 

La figura 1 resumeix els canvis en el lloc de tributació duts a terme per a la prestació dels 

serveis esmentats supra.  

FIGURA 1: Esquema de localització del lloc de realització de les prestacions de serveis 

de telecomunicació, radiodifusió i televisió o prestats via electrònica abans i després de la 

introducció de la Directiva 2008/8/CE 

 

(*) Excepcionalment tributa en destí si la utilització i explotació efectiva es porta a terme a l'interior de la UE  

Font: elaboració pròpia a partir dels articles 70 LIVA i informació general de l'Agència Tributària
16

 

Per tant, independentment de si el destinatari és un empresari o professional que actua 

com a tal o si és un particular el servei s'entén prestat en la seu de residència del destinatari. El 

                                                 
16

Agencia Tributaria. (s.f.). Reglas de localización. Recuperado de 
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/One_Stop_Shop/_INFORMACION/Informacion_

General/Reglas_de_localizacion/Reglas_de_localizacion.shtml  

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/One_Stop_Shop/_INFORMACION/Informacion_General/Reglas_de_localizacion/Reglas_de_localizacion.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/One_Stop_Shop/_INFORMACION/Informacion_General/Reglas_de_localizacion/Reglas_de_localizacion.shtml
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que canvia en funció de si es tracta d'una relació B2B o B2C són les conseqüències pel qué fa 

a repercussió de l’impost:  

(1) Quan el destinatari és un empresari o professional que actua com a tal:  

● Si té la seu o establiment permanent en el territori d’aplicació de l’impost (en 

endavant TAI) l’IVA ha de ser repercutit pel prestador si aquest també resideix al 

TAI o pel destinatari si el prestador no és resident, és a dir, es produeix una 

inversió del subjecte passiu. 

● Si té la seu o establiment permanent en un Estat membre diferent del TAI, el 

prestador no ha de repercutir l’IVA si aquest és resident del TAI. 

● Si el destinatari està establert fora de la UE i el prestador resideix en el TAI, el 

prestador no ha de repercutir l'IVA. 

(2) Quan el destinatari és un particular, el prestador ha de repercutir l’IVA de l’Estat on 

s’ha produït el consum. 

TAULA 2: Repercussió de l’IVA de les operacions subjectes a l’impost 

 Prestador  

Establert al TAI Establert en un EM diferent 

del TAI 

 

 

Destinatari 

empresari o 

professional 
(art. 44 Directiva 

IVA) 

 

Establert al TAI 

El prestador repercuteix 

l’impost 

El destinatari repercuteix 

l'impost - inversió del subjecte 

passiu 

Establert en un 

EM diferent del TAI 

El destinatari repercuteix 

l'impost - inversió del subjecte 

passiu 

No hi intervé el sistema 

tributari espanyol 

Establert fora de la 

UE 

Destinatari particular  
(art. 58 Directiva IVA) 

El prestador repercuteix l’IVA - Existeix un règim especial 

voluntari de compliment simplificat de les obligacions 

Font: elaboració pròpia 

Així, abans de 2015 una empresa espanyola que prestava serveis T.R.E. B2C a  Itàlia, 

França i Regne Unit només havia de presentar una declaració de l’IVA a Espanya amb el 

tipus impositiu espanyol. Actualment, si la mateixa empresa subministra serveis de T.R.E., el 

lloc de subministrament és el lloc on es troba el client, respectivament Itàlia, França i Regne 
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Unit i, conseqüentment el proveïdor s’ha de registrar a Italia, França i Regne Unit
17

 i el tipus 

impositiu a aplicar és el de cada país (veure Annex 2: “Tipus d'IVA aplicables per a 2019 a la 

UE”). 

Per tal d'evitar els casos de doble imposició, de no imposició o de distorsions de la 

competència, l'article 59 bis de la Directiva 2006/112/CE faculta als Estats membres per a no 

aplicar les regles de localització del consum si es considera que el lloc de les prestacions de 

serveis a consumidors finals establerts en el territori d'un EM se situa fora de la UE perquè és 

utilitzat i explotat de facto fora de la UE. A la inversa, s’entén que el lloc de prestació dels 

serveis a persones localitzades ha estat realitzada fora de la UE està dintre del TAI perquè 

s'utilitza o explota allà.  

Aquesta mateixa clàusula de tancament la contempla la LIVA a l’article 70 establint una 

excepció del criteri de gravamen d’acord amb la ruta contractual i es permet la tributació 

basant-se en la utilització o explotació efectiva del servei. 

La Direcció General de Tributs (Subdirecció General d'Impostos sobre el Consum) s'ha 

pronunciat en diverses ocasions
18

 sobre quan es pot aplicar aquesta clàusula que es pot 

sintetitzar en els següents dos requisits: 

“1r. Els serveis per als quals pot resultar aplicable l'article 70.Dos són, exclusivament, 

els citats de manera expressa en aquest precepte de la Llei 37/1992”, d’entre els que es 

destaquen els serveis prestats per via electrònica, de telecomunicació, de radiodifusió i de 

televisió. 

2n. Amb caràcter general, tals serveis han de ser prestats a empresaris o professionals 

actuant com a tals, excepte quan es tracti de serveis de telecomunicacions o arrendament de 

mitjans de transport, i en aquest cas els destinataris podran ser, així mateix, particulars.” 

Com veiem aquesta excepció que permet alterar la regla de localització no és possible en 

el cas de serveis prestats per via electrònica a particulars (a excepció de les 

telecomunicacions), fent sempre coincidir el lloc d’establiment amb el de consum.  

                                                 
17

 Cap la possibilitat de declarar a Espanya l’IVA italià, francès i anglès si l’empresari espanyol s’acull al 

règim especial MOSS (veure bloc 4 “règim especial MOSS”) 
18

 Consultes vinculants número V0816-15 de 17 de març de 201 5, V2392-16 de 1 de juny de 2016 i V0529-

19 de 12 de març de 2019 a les que es remeten altres resolucions 
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En síntesis, i tal com diu la Consulta vinculant número V0555-15 d’11 de febrer de 2015 

de Direcció General de Tributs (Subdirecció General d'Impostos sobre el Consum),  

actualment la prestació de serveis T.R.E. s'entén localitzada al Territori d’Aplicació de 

l’Impost quan: 

● “El destinatari d'aquests serveis, sigui o no un empresari o professional, estigui 

establert o bé tingui el seu domicili o residència habitual en el territori d'aplicació de 

l'Impost, independentment del lloc on estigui establert el prestador dels serveis i del 

lloc des del qual es prestin. 

● Conforme a les regles de localització dels serveis de telecomunicacions, aquests es 

localitzin fora del territori de la Comunitat però no obstant això la utilització o 

explotació efectiva d'aquest servei tingui lloc en el territori d'aplicació de l'Impost i 

això amb independència de la condició del destinatari de l'operació” 
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4.- RÈGIM ESPECIAL DE LA MINI 

FINESTRETA ÚNICA 

4.1.- Què és la Mini Finestreta Única o Règim especial MOSS? 

Arran del canvi en les regles de localització que estableixen que la prestació del servei 

tindrà lloc en l'Estat membre del client; la Unió Europea permet a les empreses que presten 

serveis de telecomunicacions, radiodifusió, televisió o prestats per via electrònica acollir-se de 

manera voluntària al Règim especial  de la “Mini Finestreta Única” o MOSS (per les seves 

sigles en anglès Mini One-Stop Shop) des de l’1 de gener de 2015. 

La “Mini Finestreta Única” és un Règim especial facultatiu de declaració, liquidació i 

pagament de l’IVA que permet als subjectes passius liquidar trimestralment i de manera 

telemàtica l'IVA meritat en un únic país de la UE per evitar que els subjectes passius hagin 

de registrar-se en tots els Estats Membre on es presta el servei. És l’Estat de registre el que 

s'encarrega de distribuir les quantitats percebudes entre els diferents Estats membres en els 

quals s’ha produït el consum; per aquesta tasca rep un tant per cent en concepte de despeses 

de gestió . 

El que s’està permetent és la declaració de tots els ingressos en una única administració, 

desglossant el país de procedència de les diferents quantitats. Aquest nivell de detall és 

necessari en la mesura en què el tipus impositiu no és uniforme en tots els països de la 

UE
19

(veure Annex 2: “Tipus d'IVA aplicables per a 2019 a la UE”). 

Si s’opta per no acollir-se al Règim MOSS, s’haurà de registrar, cobrar i comptabilitzar 

l'IVA en cada Estat membre en el qual realitzi la prestació de serveis en qüestió. L'ús de 

l'esquema MOSS és opcional; no obstant això, un cop s’opta per utilitzar-lo, el subjecte 

passiu l’ha d'usar per a tots els seus subministraments B2C de serveis objecte del règim als 

Estats membres en els quals no té establiment. 

                                                 
19

 D’acord amb els articles 96 i 97.1 de la Directiva 2006/112/CE del Consell els Estats Membre tenen 

discrecionalitat per establir el percentatge a aplicar sobre la base imposable sempre que aquest sigui superior al 

15% d'IVA 
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La finalitat d’aquest Règim és triple
20

: (1) simplificar el compliment de les obligacions 

d'IVA en les prestacions de serveis T.R.E. realitzades a la UE, tant d'empreses europees com 

de tercers països; (2) potenciar el compliment voluntari de les obligacions fiscals en l'àmbit 

electrònic i (3) incorporar millores en els intercanvis i correccions no existents en el règim 

previ. 

4.2.- Conceptes previs 

De la primera aproximació que hem fet supra del Règim MOSS podem veure que a 

conseqüència de la “Mini Finestreta única” interactuen diferents estats:  

● Estat membre de consum (en endavant EMC): “l'Estat membre en el qual es 

considera que té lloc la prestació dels serveis de telecomunicacions, de radiodifusió o 

de televisió i electrònics  (...)” (article 163 septiesdecies LIVA). Com resulta evident, 

aquest Estat ha de ser diferent de l’Estat on l’empresari té la seu o establiment 

permanent, fins i tot si aquest establiment no intervé en la prestació de serveis en 

qüestió. 

● Estat membre d'identificació (en endavant EMi): “l'Estat membre pel qual hagi 

optat l'empresari o professional no establert en la Comunitat per a declarar l'inici de 

la seva activitat com a tal empresari o professional en el territori de la Comunitat” 

(article 163 octiesdecies LIVA). 

En el Règim de la Unió (veure apartat 4.1.E.1: “Règim de la Unió”) aquest no pot ser 

un estat qualsevol, sinó que ha de ser sempre l’Estat on l’entitat té la seu de la seva 

activitat econòmica i, en el cas que aquesta seu no estigui a la comunitat, l’Estat en el 

que tingui un establiment permanent.  

Segons l'article 69.3 LIVA s'entén per seu de l'activitat econòmica “el lloc en el qual 

els empresaris o professionals centralitzen la gestió i l'exercici habitual de la seva 

activitat empresarial o professional” i per establiment permanent “qualsevol lloc fix 

de negocis on els empresaris o professionals realitzin activitats empresarials o 

professionals”. 

                                                 
20

 Agencia Tributaria. (23/09/2014). Finestreta Única para Regímenes Especiales de IVA sobre servicios de 

telecomunicaciones, de radiodifusión o de televisión y electrónicos (Parte 1/3) [Vídeo - minut 15.08]. Disponible 

a  
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/Ayuda/Manuales__Folletos_y_Videos/Canal_de_la_Agencia_Tributaria_en_Youtube

/Jornada_MOSS__Mini_Finestreta_Unica_de_IVA_/Finestreta_Unica_Parte_1_3___/Finestreta_Unica_Parte_1_3___.shtml  

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/Ayuda/Manuales__Folletos_y_Videos/Canal_de_la_Agencia_Tributaria_en_Youtube/Jornada_MOSS__Mini_Ventanilla_Unica_de_IVA_/Ventanilla_Unica_Parte_1_3___/Ventanilla_Unica_Parte_1_3___.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/Ayuda/Manuales__Folletos_y_Videos/Canal_de_la_Agencia_Tributaria_en_Youtube/Jornada_MOSS__Mini_Ventanilla_Unica_de_IVA_/Ventanilla_Unica_Parte_1_3___/Ventanilla_Unica_Parte_1_3___.shtml
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La “Guia de la Mini Finestreta Única de l'IVA”
21

 estableix que “Perquè un establiment 

permanent es consideri com a tal, hauria de presentar un grau de permanència 

suficient i una estructura adequada en termes de dotació de recursos humans i tècnics 

per a rebre i utilitzar o per a prestar els respectius serveis. El mer fet de comptar amb 

un número d'identificació a l'efecte de l'IVA no significa que l'establiment compleixi 

els requisits per a ser considerat permanent”. 

En el marc del Règim de la Unió, ens referim a Estat membre d’Establiment com 

aquell Estat on l’empresari o professional té un establiment permanent. L’Estat 

membre d'establiment no té per què coincidir amb l’EMI, seria per exemple el cas 

d’un empresari amb dos establiments permanents i únicament un d’ells serà l’Estat 

d’identificació. 

4.3.- Qui es pot acollir a aquest règim? 

La “Mini Finestreta Única” només pot ser utilitzada per prestadors de serveis 

transfronterers de telecomunicacions, de radiodifusió i televisió o prestats via electrònics 

(veure apartat 2.2. “Què són els serveis prestats via electrònica?”) en transaccions on el 

destinatari sigui un particular (B2C) establert o amb domicili o residència en un Estat membre 

diferent del de la seu del prestador. A sensu contrario no poden acollir-se els prestadors de 

serveis objecte del règim el destinatari del qual és un altre empresari o professional o un 

particular no establert a un Estat membre o establert al mateix Estat membre. 

L’element que determina la possibilitat d'acollir-se a aquest règim és la localització del 

destinatari. La localització del prestador no és un element determinat per a la possibilitat 

d’aplicar o no la “Mini Finestreta Única”; no obstant, sí que ho és a l’hora de discernir davant 

de quina modalitat de règim ens trobem: Règim de la Unió o Règim exterior a la Unió 

(veure apartat 4.4: “Dualitat de règims de la “Mini Finestreta única”). 

La determinació de a quin règim s’acull el subjecte passiu és rellevant a l’hora de 

determinar certes obligacions formals; és un exemple la informació que s’ha de promocionar a 

l’EMI por a poder procedir amb el registre (veure Annex 5). 
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  Comissió Europea “Guia de la Mini Finestreta Única de l'IVA”. Annex I. Direcció General Fiscalitat i 

Unió Duanera. Fiscalitat Indirecta i Administració Fiscal (2013) (p.4) 
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4.4.- Dualitat de Règims de la “Mini Finestreta única” 

Com s’ha dit en l’apartat precedent, el Règim MOSS no és unitari, existeixen dues 

modalitats en funció d’on es troba el prestador del servei: 

A)  Règim de la Unió 

Règim previst per a empresaris o professionals amb domicili o establiment permanent a un 

EM diferent de l’Estat on presten el servei T.R.E. regulat als articles 369 bis a 369 duodecies 

de la Directiva 2006/112/CE modificada per la Directiva 2008/8/CE (article 163 unvicies i 

següents de la LIVA).  

Aquests empresaris poden  declarar l’IVA a l’Estat on estan establertes, de tal manera, que 

si Espanya és l’Estat membre d’identificació, han de declarar, liquidar i ingressar únicament a 

Espanya l'import de l'impost corresponent a totes les operacions realitzades en tots els Estats 

membres de consum (article 163 duovicies LIVA); complint així amb el principi de tributació 

en destí. 

A mode d’exemple: una empresa espanyola que presta serveis a particulars de França, 

Itàlia i Regne Unit però que no està establert en cap d’aquests països, si es registra en el 

Règim MOSS d’Espanya, pot presentar a  Espanya les declaracions respecte dels serveis 

meritats en els altres tres països utilitzant el tipus impositiu aplicable a cadascun dels estats de 

consum. 

L’article 163 tervicies LIVA estableix  els que empresaris o professionals que s’acullen a 

aquest règim únicament es poden deduir les quantitats suportades en adquisicions de serveis 

T.R.E. si realitzen a l’EMC altres activitats que comporten l’obligació de registrar-se i 

presentar la liquidació en aquest Estat. 

B) Règim exterior a la Unió 

Els articles 358 bis a 369 de la Directiva 2006/112/CE modificada per la Directiva 

2008/8/CE (articles 163 octiesdecies i següents LIVA) preveuen el Règim especial per a 

empresaris o professionals no establertes i sense sucursal a la UE, però que presten serveis 

T.R.E. a particulars establerts a la UE.  

Aquests empresaris poden escollir qualsevol país de la UE com a estat d’identificació per 

a la “Mini Finestreta Única” on hauran de complir les diferents obligacions formals que 
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comporta el Règim. Això és així en la mesura en que no estigui obligat a identificar-se a 

efectes d’IVA en qualsevol Estat membre. En aquest darrer supòsit haurien de donar-se d’alta 

a tots els Estats membres de consum o establir-se a la UE. 

Imaginem, per exemple, una empresa japonesa que no té cap establiment permanent a cap 

Estat membre i que presta serveis a particulars a França, Itàlia i Regne Unit. L’empresa 

japonesa es pot registrar a qualsevol EM, per exemple Espanya, i presentar a través del seu 

portal web les declaracions dirigides a cadascun dels tres estats on presta serveis. 

Pel que fa a la deducció de les quotes suportades, l'article 163 vicies LIVA estableix que 

empresaris o professionals no establerts en la Comunitat no podran deduir cap quota 

suportada en l'adquisició béns i serveis que es destinin a la prestació dels serveis electrònics 

excepte aquelles realitzades en l'Estat membre de consum, conforme al procediment previst en 

la normativa de l’EMC. 

A conseqüència d’aquestes normes, les empreses extracomunitàries registrades en algun 

Estat membre, si volen poder fer ús del Règim especial MOSS, tenen un fort incentiu a 

establir-se a la UE i registrar-se al Règim de la Unió. Del contrari, les simplificacions 

administratives únicament resultarien significatives si no tinguessin quotes d’IVA suportat a 

tornar als països de la Unió. 

 

 

  



L’IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT EN EL COMERÇ ELECTRÒNIC - RÈGIM ESPECIAL MOSS 

Alba Gargallo Miranda [NIA: 183825]        19 

5.- DESCRIPCIÓ DE PROBLEMES I SOLUCIONS 

PER A LA TRIBUTACIÓ EN OPERACIONS 

TRANSFRONTERERES B2C 

5.1.- Problemes derivats la nova regulació relativa a la localització 

de prestació de serveis T.R.E. i del  Règim especial MOSS 

A finals del segon trimestre de 2016 , segons dades proporcionades pels Estats membre, 

s’havien acollit al Règim de la Unió 12.899 empreses i al Règim exterior de la Unió 1.079, 

representant aproximadament un 15%
22

 de les empreses que presten serveis T.R.E. i que es 

podrien haver acollit al Règim especial MOSS. A què es deu aquest baix percentatge 

d’utilització? 

La Comissió Europea va encomanar a la consultora Deloitte l’elaboració d’un informe, 

publicat al novembre de 2016
23

, destinat a l’avaluació i detecció de problemes inicials que 

pogués plantejar la nova legislació de localització de prestacions de serveis T.R.E. en 

conjunció amb la implantació del Règim especial MOSS que haurien de ser abordats en el 

curt termini
24

 . 

Des d’un punt de vista teòric i tenint en compte el fet imposable de l’IVA (impost que 

grava el consum), no planteja problemes justificar i avalar el principi de tributació en destí. És 

més, situa en un pla d’igualtat totes les empreses que presten serveis en un determinat país.  

No obstant, els efectes pràctics immediats per al subjecte passiu són l’increment de 

càrregues administratives malgrat la implementació del règim MOSS, sobretot derivades de 

la complexitat per a la recol·lecció de dades exigides en el nou règim.  

                                                 
22

 S’han tingut en compte dades aportades pels Estats Membre entre desembre de 2015, on el total 

d’empreses que presten serveis telecomunicacions, de radiodifusió i televisió i serveis prestats per via electrònica 

B2C ascendía a 83.000 

23
(2016b). VAT aspects of cross-border e-commerce - options for modernisation. assessment of the 

implementation of the 2015 place of supply rules and the mini-one stop shop. Final Report – Lot 3 (Deloitte). 

Disponible a: https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/vat_aspects_cross-border_e-commerce_final_report_lot3.pdf.  
24

 Aquests problemes a curt termini se’ls intenta donar resposta amb el paquet normatiu promulgat per la 

Unió Europea a finals de 2017 (veure apartat 4.3. “Proposta de modernització”) 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/vat_aspects_cross-border_e-commerce_final_report_lot3.pdf
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A) Problemes administratius derivats del canvi en les regles de 

localització de la prestació de serveis 

1) Localització del lloc de subministrament  

L’article 61 quinquiesdecies del Real Decreto 1624/1992 de 29 de diciembre, estableix com a 

una de les obligacions formals del subjecte passiu facilitar la informació utilitzada per a 

determinar el lloc d'establiment del client. En el cas que de particulars, es considera lloc 

d’establiment de clients particulars és el domicili o residència habitual d’aquest (article 58 

Directiva 2006/112/CE). S’entenent per “domicili” l'adreça inscrita en el cens de població o 

en un registre similar o l'adreça indicada per aquesta persona a les autoritats fiscals, tret que 

existeixin proves que aquesta adreça no s'ajusta a la realitat i per “residència habitual” el lloc 

en què viu habitualment a causa de l'existència de vincles personals i professionals. Quan 

domicili i residència no coincideixen preval el domicili. 

En el cas que el domicili o residència habitual del consumidor final no pugui determinar-

se amb seguretat l'article 24 bis del Reglament d’Execució (UE) nº 1042/2013 preveu una 

sèrie de presumpcions que poden ser refutades si es presenten dos elements de prova no 

contradictoris de què el client està establert a un altre lloc. Les proves que s’accepten 

inclouen (article 24 septies del Reglament d’execució (UE) nº 1042/2013): a) l'adreça de 

facturació del client; b) l'adreça de Protocol Internet (IP) del dispositiu utilitzat; c) les dades 

bancàries del client; d) el codi de mòbil del país (MCC) de la identitat internacional de 

l'abonat del servei mòbil emmagatzemat en la targeta SIM; e) la ubicació de la línia fixa a 

través de la qual se li presta el servei; f) una altra informació rellevant. 

A priori pot semblar que el ventall de possibilitats és prou ampli, però en la majoria dels 

casos el prestador del servei no pot disposar d’aquestes informacions; en son alguns exemples 

el codi de mòbil del país emmagatzemat en la tarjeta SIM o la ubicació de la línia fixa.  

Així doncs el subjecte passiu ha de demanar al client abans de fer efectiva la compra 

l’adreça de facturació, la IP, el número de telèfon amb el prefix corresponent i el codi de 

l’IBAN i, tot i això, aquests mètodes poden plantejar certes limitacions; de fet, cap proveïdor 

ha aconseguit una correspondència de les dues peces de convicció en el 100 % dels casos
25

. 

                                                 
25

 (2016b). VAT aspects of cross-border e-commerce - options for modernisation. assessment of the 

implementation of the 2015 place of supply rules and the mini-one stop shop. Final Report – Lot 3 (Deloitte). pp. 
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Pel que fa  a l’adreça de facturació és una informació que per obtenir-la suposa un previ 

registre per part del client a la plataforma abans de poder tramitar la compra, la qual cosa pot 

por generar desconfiança, desincentivant la finalització de la transacció. Altrament res 

garanteix que la informació facilitada sigui certa
26

.  

L’obtenció de l’adreça IP presenta a més uns problemes addicionals particulars de la seva 

naturalesa. En primer lloc no resulta gaire complex la falsificació d’aquesta i en segon lloc 

s’han de tenir en compte la poca precisió amb la qual es detecta el país a les regions limítrofes 

amb altres Estats membres. 

Finalment, pel que fa a la localització a partir de dades bancàries el problema que apareix 

és que sovint s’utilitzen intermediaris com PayPal, Apple pay, Stripe … per a l'obtenció 

d’aquestes dades i sovint no et proporcionen el número de compte complet, tants sols les 

darreres xifres.  

A totes aquestes dificultats que pot tenir l’empresa per recopilar aquestes informacions 

sobre el client, se l’hi ha d’afegir la possibilitat de col·lisió d’aquesta pràctica amb la 

legislació vigent relativa a la protecció de dades. 

 Les empreses necessiten emmagatzemar tota la informació indicada supra entre 6 i 10 

anys (depenent de la legislació de l’Estat de consum) i ha de presentar-se a l’EMC quan 

aquest ho sol·licita.  

2) Tipus impositiu aplicable 

Al localitzar la prestació de serveis al lloc on efectivament es produeix el consum s’ha 

d’aplicar la normativa vigent d’aquest Estat.  

Tot i que l’IVA és un impost harmonitzat, cadascun dels Estats té potestat legislativa per 

regular certs aspectes de l’impost. La conseqüència immediata d’aquest fet per a les empreses 

prestadores de serveis es que han d’aplicar fins a 28 normes nacionals, totes elles amb els seus 

propis tipus impositiu (veure Annex 2) , exempcions aplicables a cada estat, …  

                                                                                                                                                         
61-63 Disponible a: https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/vat_aspects_cross-border_e-

commerce_final_report_lot3.pdf.  
26

 En les entregues de mercaderies aquest problema no acostuma a existir perquè el client té un interès 

especial en qué el bé sigui entregat en el seu domicili. 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/vat_aspects_cross-border_e-commerce_final_report_lot3.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/vat_aspects_cross-border_e-commerce_final_report_lot3.pdf
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El fet d’estar al dia de la legislació nacional sobre l’IVA de cadascun dels Estats membres 

suposa una càrrega per als empresaris, especialment per a petites, mitjanes i microempreses 

que estan menys capacitades per fer front a aquestes complexitats.  

3) Facturació 

Els proveïdors de serveis T.R.E. han de procurar emetre una factura al client que inclogui 

els estàndards d’informació mínim tenint en compte la normativa de cada Estat membre de 

consum. Cal assenyalar que la Comissió va proposar que no hi hagués cap obligació per a les 

empreses d’emetre una factura i de fet, això mateix ha estat demanat als Estats membre. En el 

moment en què es va elaborar l’informe de la Comisió Europea (2016b) només s’havia 

suprimit aquesta obligació a Dinamarca, Itàlia i Lituània.  

4) Identificació de la condició del consumidor 

La distinció entre relacions B2B i B2C en funció de la naturalesa del client té certes 

implicacions pràctiques que la justifiquen.  

La principal diferència rau en la responsabilitat d'ingrés de l’IVA: si el client és empresari 

o professional són subjectes passius de l’impost i són ells els que hauran de fer l'ingrés de 

l’IVA suportat; per contra si el client és un particular, és el proveïdor del servei el què es fa 

responsable de l’ingrés de l’IVA al país corresponent (es produeix una inversió de subjecte 

passiu). 

Per tal de simplificar la determinació de la naturalesa del client, l’article 18 del Reglament 

d'Execució (UE) 282/2011 estableix dues presumpcions en les quals es considera que el client 

és subjecte passiu (relacions B2B): “(a) es disposa del número d’identificació individual a 

l'efecte de l'IVA i el prestador obté la confirmació de la validesa d'aquest número associat 

amb una direcció i adreça concreta; i (b) si el client no disposa del número d'identificació 

individual però informa al proveïdor de qualsevol altre element de prova que demostri que el 

client és un subjecte passiu o una persona jurídica i es pot comprovar l’exactitud d’aquesta 

informació”. 

De no disposar-se d’aquesta informació o qualsevol altre que acrediti que el client és 

subjecte passiu s'entendrà que el consumidor és un particular (relacions B2C). 

Segons enquestes realitzades per Deloitte els problemes amb relació a aquest aspecte 

apareixen quan es transacciona amb empreses petites que no disposen d’un número 
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d’identificació a efectes d’IVA que es pugui verificar amb el sistema VIES, quan 

proporcionen un número no vàlid o quan són transaccions amb organitzacions governamentals 

(B2G) que sí que disposen de número d'identificació de l’IVA i que pot implicar un cert grau 

de complexitat per al venedor saber si és una relació gravable o no. 

En el cas de prestacions de serveis T.R.E., donada la naturalesa dels serveis, la solució 

implica presumir que tots els consumidors són particulars (excepte si es manifesta el contrari). 

B) Problemes administratius derivats del Règim especial MOSS 

1) Correccions i devolucions 

En ocasions les empreses necessiten fer correccions de la rendibilitat declarada en la 

declaració de l’IVA, per exemple, una empresa atorga un client un descompte i finalment 

aquest client cancel·la la transacció. El mecanisme previst en el règim MOSS per fer aquestes 

correccions valoratives és la modificació de la declaració original ex article 60 del Reglament 

d’execució (UE) 282/2011. No són possibles els ajustos en declaracions posteriors. Aquesta 

modificació es pot tramitar davant de l’Estat membre d’identificació en el termini màxim de 

tres anys i 20 dies des de la data de presentació de la declaració original, la qual cosa implica 

que les empreses tenen 12 declaracions obertes simultàniament
27

. 

L’EMI remetrà la correcció als Estats membres de consum afectats i els distribuirà els 

pagaments realitzats pel subjecte passiu.  En el cas que la correcció doni com a resultat un 

reemborsament serà l’EMC el que haurà de procedir a realitzar-lo. Es tracta d’un tràmit 

farragós i més tenint en compte que l’EMI es queda amb un percentatge de comissió per les 

gestions i que només retorna un cop tots els estats han realitzat el pertinent reemborsament. 

Consegüentment les correccions i les devolucions en el Règim MOSS provoquen alteracions 

en la tresoreria de les empreses. 

2) Deduccions de l’IVA 

Les quotes d’IVA que han suportat les empreses durant l’exercici de l'activitat 

professional en l'Estat membre de consum no es poden deduir dels serveis inclosos en la 

declaració d'IVA presentada a través de la “Mini Finestreta Única” (articles 168 i 169 de la 

Directiva 2006/112/CE) sinó que ho han de fer a través del procediment ordinari:  

                                                 
27

 El subjecte passiu que estigui registrat en la “mini Finestreta única” ha de presentar trimestralment la 

declaració en l'Estat membre d'identificació (en 3 anys hi ha 12 trimestres) 
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● Les empreses comunitàries que utilitzen el Règim de la Unió només poden sol·licitar 

la a través del mecanisme electrònic de devolució de l'IVA (ex Directiva 2008/9/CE 

del Consell). 

● Les empreses extracomunitàries han de seguir el procediment previst en la Tretzena 

Directiva (Directiva 86/560/CE del Consell)  o a través de la declaració d'IVA 

nacional si el subjecte passiu està registrat però no establert a l’EMC.  

La Tretzena Directiva determina que seran les normes de cada estat membre les que 

estableixen el procediment pertinent. En el supòsit de fet en que l’EMC sigui Espanya, 

el procediment a seguir és l’establert a l’article 199 bis LIVA. 

Si bé no es pot negar la complexitat que presenta aquest sistema, els empresaris i 

professionals segueixen estant sempre en contacte amb una única Administració si estan 

establerts a un Estat membre.  

3) Conversió de moneda 

A la Unió europea hi ha països que no utilitzen l’Euro (€): Bulgària (Lev), Croàcia 

(Kuna), República Txeca (Cornoa txeca), Dinamarca (Corona danesa), Hongria (Florín), 

Polònia (Zloty), Romania (Leu romanès), Suècia (Corona Sueca) i el Regne Unit (abans del 

Brexit Lliures estarlina). 

Les factures poden expressar-se en monedes estrangers, però l'IVA ha d'aparèixer sempre 

en euros (€). A tals efectes s'utilitza el tipus de canvi fixat pel Banc Central Europeu vigent en 

el moment de meritar l’impost, el qual no té perquè coincidir amb el tipus que hagi utilitzat 

l’empresa en l’àmbit comptable i per tant es generen desajustaments.  

En aquest sentit, les empreses registrades en el Règim MOSS poden tenir problemes en el 

moment de la devolució de l’IVA ja que, si bé és cert que en la majoria dels països es pot 

rebre en euros, aCroàcia, Dinamarca i Regne Unit
28

 aquesta es farà sempre en moneda local. 

 

                                                 
28

 Afirmació certa fins al Brèxit 
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C) Costos fiscals indirectes 

Totes aquestes càrregues administratives sovint comporten un increment dels costos qie 

l’empresa ha incórrer per a la correcta implantació de les normes relatives al canvi de 

localització de la prestació de serveis. 

Segons dades proporcionades per l’estudi realitzat per la Comissió Europea (2016b) les 

despeses inicials eren de mitjana d’1,98 Milions (sent el mínim 10.000 € i el màxim 

15.000.000 €)
29

.  

Un cop realitzada aquesta inversió inicial, els costos administratius per a complir amb les 

obligacions formals previstes a la normativa per a prestadors de serveis TRE a particulars es 

veuen reduïdes si s'acullen al règim del “Mini Finestreta Única”
30

 

Un cop realitzada aquesta inversió inicial, els costos administratius derivats de l’aplicació 

del sistema de la per als prestadors de serveis T.R.E. es redueix com a conseqüència de la 

reducció en el temps empleat per a complir amb les obligacions referents a la tributació de 

l'IVA per part dels subjectes passius quan les empreses s'acullen al Règim MOSS. 

L'anàlisi quantitatiu es centra en l’impacte per a les empreses Espanyoles de l'aplicació del 

Règim de la Unió l’any d’entrada en vigor de la nova normativa (2015)
31

. Es tracta (Veure 

Annex 6 per consultar la metodologia) 

Com sintetiza la figura 2, amb el 15%
32

 de les empreses que s’havien acollit al règim l’any 

2015 els costos es redueixen un 3,52%; percentatge que va in crescendo a mesura que més 

empreses s'adhereixen al règim. Crida l’atenció que en el millor dels casos, estant totes les 

empreses acollides al règim tan sols es d’un 23 %. 

 

                                                 
29

(2016b). VAT aspects of cross-border e-commerce - options for modernisation. assessment of the 

implementation of the 2015 place of supply rules and the mini-one stop shop. Final Report – Lot 3 (Deloitte). 

p.79 Disponible a: https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/vat_aspects_cross-border_e-

commerce_final_report_lot3.pdf.  
30

 L'anàlisi del canvi de les normes de localització es fan de manera conjunta amb el règim MOSS ja que de 

lo contrari el subjecte passiu s’hauria de donar d’alta a tots els Estats de consum i, inevitablement, això comporta 

un increment dels costos. 
31

 L’objectiu del treball no és analitzar l’evolució de costos en el temps, sino l'impacte en aquests de 

l’aplicació de les mesures previstes en el Règim MOSS 
32

   (2016b). VAT aspects of cross-border e-commerce - options for modernisation. assessment of the 

implementation of the 2015 place of supply rules and the mini-one stop shop. Final Report – Lot 3 (Deloitte). p. 

14. Disponible a: https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/vat_aspects_cross-border_e-commerce_final_report_lot3.pdf.  

https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/vat_aspects_cross-border_e-commerce_final_report_lot3.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/vat_aspects_cross-border_e-commerce_final_report_lot3.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/vat_aspects_cross-border_e-commerce_final_report_lot3.pdf
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FIGURA 2: Costos de compliment (en €) de l'IVA suportats per les empreses espanyoles 

que van prestar serveis T.R.E. B2C en 2015. 

 
Font: Elaboració pròpia 

Finalment, realçar que aquestes càrregues administratives són molt superiors per a les 

microempreses que per les empreses de major dimensió tal com es representa a la figura 3. 

FIGURA 3: Costos de compliment (en €) de l'IVA suportats per les empreses espanyoles 

que van prestar serveis T.R.E. B2C en 2015 segons tamany de les empreses. 

 

Font: Elaboració pròpia 

5.2.- Propostes de modernització del Consell Europeu  

A finals del 2017 el Consell Europeu va promulgar un conjunt de tres normes amb entrada 

en vigor diferida i gradual (2019 i 2021) que afecten a l’IVA: la Directiva (UE) 2017/2455, 
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complementada amb el Reglament (UE) 2017/2454 i el Reglament d'Execució (UE) 

2017/2459. El contingut d’aquesta normativa es pot agrupar en quatre línies d’actuació
33

:  

1) Tributació en destí de transaccions el valor de les quals és inferior a 10.000 € 

realitzades per subjectes passius de l’impost amb consumidors finals (B2C) 

2) Extensió del Règim especial de la “Mini Finestreta Única” 

3) Supressió de les exempcions per a importacions de mercaderies de poc valor 

4) Tractament de les plataformes intermediaries 

La finalitat d’aquest nou paquet normatiu és triple: “(1) reduir costos de gestió i 

compliment de les obligacions formals
34

; (2) resoldre l’alteració existent en la competència 

entre proveïdors dins i fora de la UE i (3) reduït en 5 bilions les pèrdues anuals en recaptació 

d’IVA causades per l’incompliment de les obligacions formals i repercussió i ingrés de 

l’impost”
35

. 

Ens centrarem a comentar, sense aprofundir en qüestions tècniques, aquelles novetats 

destinades a reduir la càrrega administrativa en les prestacions de serveis T.R.E. a particulars; 

sobretot de les microempreses. 

A) Flexibilització de la regla de localització 

A partir de 2019 existeix la possibilitat per a les microempreses de repercutir l’IVA del 

seu Estat d’establiment (tributació en origen). La nova redacció de l’article 58 de la Directiva 

(UE) 2006/112/CE (modificat a la Directiva (UE) 2017/2455) estableix els requisits 

necessaris per a l’aplicabilitat de la tributació en origen són:  

● El consumidor final ha de residir en un Estat membre diferent del d’establiment de la 

microempresa prestadora del servei. 

                                                 
33

 Ramos Prieto, J. (2019). El IVA y el comercio electrónico transfronterizo: modificaciones normativas 

resultantes del plan de acción de la Comisión de 2016. Studi Tributari Europei, 8(1), p.170. Disponible a 
https://doi.org/10.6092/issn.2036-3583/9066   

34
 Considerant tercer de la Directiva (UE) 2017/2455: “ha de reduir-se la càrrega que suposa per a les 

microempreses establertes en un Estat membre que prestin tals serveis ocasionalment a altres Estats membres 

l'haver de complir amb obligacions en matèria d'IVA en Estats membres diferents del seu Estat membre 

d'establiment. Per tant, ha d'establir-se un llindar a escala comunitària que, de no ser depassat per aquestes 

prestacions, implicarà que aquestes continuïn estant subjectes a IVA en el seu Estat membre d'establiment”. 
35

 Hector Gabriel de Urrutia (30/01/2018). Servicios digitales y ventas a distancia: nuevos cambios a efectos 

del IVA (Cuatrecasas). Disponible a https://blog.cuatrecasas.com/propiedad-intelectual/servicios-digitales-ventas-distancia-iva/    

https://doi.org/10.6092/issn.2036-3583/9066
https://blog.cuatrecasas.com/propiedad-intelectual/servicios-digitales-ventas-distancia-iva/
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L’expressió “ha de residir a un estat membre” no és trivial, així queden exclosos 

d’aquesta simplificació empreses amb establiment a diversos Estats membres. 

● El consumidor final no es subjecte passiu de L’IVA, és a dir, ha de ser una transacció 

B2C. 

● L’import total de les transaccions realitzades dintre de la Unió durant l’any en curs i el 

precedent és inferior a 10.000 € (IVA exclòs). En el moment en que es supera aquest 

llindar, s’aplica la regla general de tributació en destí. 

Amb la implantació d’aquest règim mixt de tributació en origen i en destí es busca simplificar 

les obligacions formals de les PIMES, que no hauran de registrar-se en el règim de la “Mini 

Finestreta Única” quan facin transaccions de poc volum amb consumidors d’altres Estats 

membre. 

B) Flexibilització dels elements de prova 

Com s’ha apuntat anteriorment, l’obtenció de dos elements de prova no contradictoris 

del lloc on està establert o té domicili o residència el consumidor final pot resultar altament 

complex (veure apartat 4.1.A.1 “Localització del lloc de subministrament”). 

La nova regulació (article 24 ter del Reglament d'Execució (UE) 2017/2459) exigeix tan 

sols un element de prova dels enumerats a l’article 24 septies del Reglament d'Execució 

(UE) 282/2011 a les empreses prestadores de serveis dintre de la UE (exclou els subjectes 

passius no establerts a la UE) si el valor de les transaccions és inferior a 10.000 € (IVA 

exclòs) durant l’any en curs i el precedent. 

C) Flexibilització dels requisits per a la facturació 

Després de l’entrada en vigor del nou paquet normatiu, continua sent la norma general que 

les normes que regeixen el conegut de la facturació són les de l’Estat membre de consum. 

Sens perjudici de lo anterior, la nova redacció de l'article 219 bis de la Directiva (UE) 

2006/112/CE (modificat a la Directiva (UE) 2017/2455) preveu la possibilitat d'aplicar les 

normes de l’Estat membre en què el prestador de serveis tingui l’establiment  o domicili o 

residència sempre que aquest sigui diferent del de l'EMC o es consideri que la prestació de 

serveis ha estat realitzada fora de la Unió. 
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D) Flexibilització de les condicions per accedir al règim especial MOSS 

per als subjectes passius no establerts a la UE 

L'article 358 bis de la Directiva (UE) 2006/112/CE establia que perquè els subjectes 

passius no establerts a la UE es poguessin acollir al Règim exterior de la Unió no havien de 

tenir seu o establiment permanent en territori comunitari ni estar obligats per un altre motiu a 

estar identificats a l'efecte de l'IVA en algun Estat membre. La nova redacció del precepte 

elimina aquesta segona condició de tal manera que la identificació puntual no impedirà l'accés 

a la “Mini Finestreta Única”. 

E) Flexibilització del termini per a prestar declaració 

Els subjectes passius no establerts a la unió disposaven d’un termini de 20 dies des de la 

finalització del període impositiu per presentar la declaració de L’IVA, període que ha estat 

considerat massa breu i que implicava un increment de les càrregues administratives per al 

subjecte passiu.  

La nova redacció de l’article 364 de la Directiva 2006/112/CE (modificat a la Directiva 

(UE) 2017/2455) amplia l’esmentat termini  al final del mes següent del període impositiu i es 

permet als subjectes passius rectificar les declaracions anteriors en una declaració posterior. 
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6.- CONCLUSIONS 

El comerç electrònic presenta certes particularitats que han generat la necessitat d’adaptar 

les normes de tributació de l'Impost sobre el Valor Afegit. 

La reforma que ha tingut major impacte és la referent al canvi de regles de localització 

dels serveis de telecomunicacions, radiodifusió i televisió i serveis prestats per via electrònica 

en operacions transforenteres: s'ha deixat enrere l'antiga regulació que combinava tributació 

en origen i tributació en destí en funció del destinatari de la prestació del servei i de la 

ubicació de l'operació, i actualment únicament es tributa en destí. 

La conseqüència directa i immediata d’aquest canvi normatiu ha estat un increment del 

cost de compliment en tant que suposa una declaració en cada Estat membre de consum. Amb 

l’objectiu de reduir aquestes càrregues i agilitzar la declaració i pagament d’IVA s’introdueix 

el Règim especial de la “Mini Finestreta Única” (règim “MOSS”) qué permet declarar totes 

les transaccions realitzades en diferents Estats membre de consum en un únic Estat membre. 

No obstant aquesta voluntat de reduir càrregues administratives per part de les institucions 

europees, s’ha observat que existeixen diverses problemàtiques en la fiscalització dels serveis 

prestats per via electrònica derivades principalment de la dificultat en la identificació i 

localització del consumidor. 

Els resultats que obtinguts, si bé no deixen de ser una aproximació, ens permeten veure 

amb claredat que la introducció d’aquest nou règim fiscal podria implicar una reducció dels 

costos d’empresa en el sector T.R.E. de fins a un 23% aproximadament. Crida l’atenció la 

reducció no massa gran que podria suposar l’acolliment al règim MOSS en el millor dels 

casos. Això pot respondre al fet que, si bé és cert que es pretén reduir les càrregues 

administratives de les empreses, hi ha un altre objectiu que no pot passar desapercebut i és el 

d’incrementar el grau d'informació i els ingressos fiscals per a les diferents Administracions 

Tributàries dels diversos Estats membres. 

Des d’una perspectiva del deure de suportar aquestes càrregues administratives, els resultats 

mostren com aquests canvis legislatius resulten molt més onerós per a microempreses; la qual 

cosa podria comprometre els principis tributaris reconeguts a l’article 31 de la Constitució 

Espanyola d’igualtat i capacitat econòmica. Totes les empreses havien de fer front a les 
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mateixes obligacions formals sense valorar la seva riquesa o medis disponibles pel 

compliment d’aquestes.  

En aquest sentit, des de la Unió Europea s’han donat directrius
36

 per garantir la millor 

regulació i minoració de càrregues administratives, particularment per a PIMES i 

microempreses. Per tal d’assegurar aquesta “regularització”/minoració de la càrrega 

administrativa existeix un ampli ventall d’actuacions. El nou paquet normatiu aprovat al 

2017 i entrat en vigor al 2019  utilitza mesures d’adequació: introducció de llindars per als 

requisits d'informació i eliminació de procediments, per tal de reduir les exigències imposades 

a les PIMES. 

Aquesta nova regulació no està exempta de febleses, així per exemple una mateixa 

transacció pot estar gravada amb diferents tipus impositius en funció de si supera o no el 

llindar de 10.000.  

Actualment aquest règim especial MOSS únicament és aplicable per als prestadors de 

serveis T.R.E. però a partir de l’1 de juliol de 2021 (a conseqüència de la crisi del 

coronavirus
37

 la Comissió Europea ha posposat la data entrada en vigor) s’extendrà el règim a 

“vendes intracomunitaries a distància de béns” i “vendes a distància de béns importats de 

tercers territoris ” sota el nom de   “One Stop Shop”. El fet d'entendre el règim onerós per a les 

empreses a altres sectors posa de relleu que l’objectiu principal es la recaptació i obtenció 

d’informació 

 

  

                                                 
36

 Comissió Europea (24/01/2007). Action Programme for Reducing Administrative Burdens in the EU. 

Disponible a https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52007DC0023&from=EN    
37

 Comissió Europea. (11//05/2020). Taxation: Commission proposes postponement of taxation rules due to 

Coronavirus crisis. Disponible a https://ec.europa.eu/taxation_customs/news/taxation-commission-proposes-postponement-taxation-

rules-due-coronavirus-crisis_en  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52007DC0023&from=EN
https://ec.europa.eu/taxation_customs/news/taxation-commission-proposes-postponement-taxation-rules-due-coronavirus-crisis_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/news/taxation-commission-proposes-postponement-taxation-rules-due-coronavirus-crisis_en
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ANNEXOS 

ANNEX 1: El comerç electrònic en xifres 

FIGURA A1: Persones que han comprat per internet (2006 - 2019) 

 

Font: IDESCAT 

FIGURA A2: Empreses que realitzen comerç electrònic (2011 - 2018) 

 

Font: INE 

  

https://www.idescat.cat/indicadors/?id=ue&n=10146
https://www.ine.es/prensa/tic_e_2018_2019.pdf
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FIGURA A3: Volum de compres i vendes realitzades per empreses a través de comerç  

electrònic (2011 - 2018) 

 

Font: INE 

 

  

https://www.ine.es/prensa/tic_e_2018_2019.pdf
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ANNEX 2: Tipus d'IVA aplicables per a 2019 a la UE 

 GENERAL REDUÏT 

Àustria 20% 13% 10% 

Bèlgica 21% 12% 6% 

Bulgària 20% 9% 

Croàcia 25% 13% 5% 

Xipre 19% 9% 5% 

República Txeca 21% 15% 10% 

Dinamarca 25%  

Estònia 20% 9% 

Finlàndia 24% 14% 10% 

França 20% 10% 5,5% 

Alemanya 19% 7% 

Grècia 24% 13% 6% 

Hongría 27% 18% 5% 

Irlanda 23% 13,50% 9% 4,80% 

Itàlia 22% 10% 5% 4% 

Letònia 21% 12% 5% 

Lituània 21% 9% 5% 

Luxemburg 17% 14% 8% 4% 

Malta 18% 7% 5% 

Holanda 21% 9% 

Polònia 23% 8% 5% 

Portugal 23% 13% 6% 

Rumania 19% 9% 5% 

Eslovàquia 20% 10% 

Eslovènia 22% 9,50% 

EspaNYA 21% 10% 4% 

Suècia 25% 12% 6% 

Regne Unit 20% 5% 
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ANNEX 3: Principals problemes en la imposició indirecta  

Segons l’Informe sobre l'impacte del comerç electrònic en la fiscalitat espanyola de la 

Secretaria d'Estat d'Hisenda els principals reptes que té la fiscalitat a enfrontar-se amb el 

comerç electrònic són: 

1.- Localització fet imposable (veure apartat 3.4.B “Regles de localització de les prestacions de serveis digitals 

transfrontereres”) 

2.- Crisi de la distinció existent en l'IVA entre lliurament de béns i prestacions de serveis, ja que en el comerç 

electrònic lliuraments clàssics de béns es converteixen en  prestacions de serveis apareixent una nova distinció 

entre serveis prestats per via electrònica (“on line”) i els serveis electrònics (“off line”) (veure apartat 1.2. 

“Què són els serveis prestats via electrònica?”) 

3.- Identificació i localització del subjecte passiu, extensió de la regla d'inversió del subjecte passiu, 

designació d'un representant fiscal i problemes en l'aplicació del sistema de devolució als no residents. 

4.- Problemes de la gestió tributària: els alts costos de compliment de l'IVA suposen un obstacle per a realitzar 

operacions de comerç electrònic que porta com a conseqüència aparellada evasió de l’IVA. 

5.- Compra massiva pel consumidor final a través de la xarxa de productes gravats pels Impostos Especials, 

especialment per mitjà de petits paquets amb franquícia duanera i exempcions en l'IVA. 

Font: Elaboració pròpia a partir d'informació continguda a: Garrigues. (27/02/2013). “Aspectos Fiscales 

del Comercio Electrónico” (diapositiva 8) 

  

https://www.camara-ovi.es/documentos/aempresarial/ASPECTOS%20FISCALES%20DEL%20COMERCIO%20ELECTR%C3%93NICO%20(27%2002%202013)%20%20-%20LOGOS.PDF
https://www.camara-ovi.es/documentos/aempresarial/ASPECTOS%20FISCALES%20DEL%20COMERCIO%20ELECTR%C3%93NICO%20(27%2002%202013)%20%20-%20LOGOS.PDF
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ANNEX 4: Fonts del dret reguladores del Règim especial MOSS
38

 

● Directiva 2006/112/CE del Consell relativa al sistema comú de l'impost sobre el valor 

afegit (modificada per la Directiva 2008/8/CE del Consell). 

● Reglament (UE) núm. 904/2010 del Consell relatiu a la cooperació administrativa i la 

lluita contra el frau en l'àmbit de l'impost sobre el valor afegit (refundició). 

● Reglament (UE) n° 967/2012 del Consell pel qual es modifica el Reglament 

d'Execució (UE) n° 282/2011 en el que concerneix als règims especials dels subjectes 

passius no establerts que prestin serveis de telecomunicacions, de radiodifusió i 

televisió, o per via electrònica a persones que no tinguin la condició de subjectes 

passius. 

● Reglament d'Execució (UE) n° 815/2012 de la Comissió pel qual s'estableixen les 

disposicions d'aplicació del Reglament (UE) n° 904/2010 del Consell en el que 

concerneix als règims especials dels subjectes passius no establerts que prestin serveis 

de telecomunicacions, de radiodifusió i televisió o electrònics a persones que no 

tinguin la condició de subjectes passius
39

.  

● Reforma de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l'Impost sobre el Valor Afegit, per 

la que es suprimeix el caítol VIII i s’introdueix els capítol XI en el Títol IX. Consta de 

tres seccions: (1) Disposicions comuns, (2) Règim especial aplicable als serveis de 

telecomunicacions, de radiodifusió o de televisió i als prestats per via electrònica per 

empresaris o professionals no establerts en la Comunitat i (3) Règim especial aplicable 

als serveis de telecomunicacions, de radiodifusió o de televisió i als serveis prestats 

per via electrònica per empresaris o professionals establerts en la Comunitat, però no 

en l'Estat membre de consum. 

● Ordre HAP/1751/2014, de 29 de setembre, per la qual s'aprova el formulari 034 de 

"Declaració d'inici, modificació o cessament d'operacions compreses en els règims 

especials aplicables als serveis de telecomunicacions, de radiodifusió o de televisió i 

                                                 
38

 Comissió Europea  (2013)“Guia de la Mini Finestreta Única de l'IVA”. Anex I. Direcció General 

Fiscalitat i Unió Duanera. Fiscalitat Indirecta i Administració Fiscal. 

39
 Conté totes les dades de transmissió entre els estats, tant en el que afecta el registre dels operadors com a 

les dades que ha de contenir la declaració.  
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als prestats per via electrònica en l'Impost sobre el Valor Afegit" i es regulen diferents 

aspectes relacionats amb aquest. 

● Ordre HAP/460/2015, de 10 de marzo, por la que se aprueba el modelo 368 de 

"Declaración-liquidación periódica de los regímenes especiales aplicables a los 

servicios de telecomunicaciones, de radiodifusión o de televisión y a los prestados por 

vía electrónica en el Impuesto sobre el Valor Añadido" y se determinan las 

condiciones generales y el procedimiento para la presentación del mismo. 
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ANNEX 5: Informació necessària per al registre
40

 en el Règim 

especial MOSS 

  Informació comú per als dos règims 

 

 Règim exterior a la Unió  Règim de la Unió 

1 Número individual d'identificació de 

l'IVA atribuït per l'Estat membre 

d'identificació de conformitat amb 

l'article 362 de la Directiva 

2006/112/CE7 

Número individual d'identificació de 

l'IVA atribuït per l'Estat membre 

d'identificació de conformitat amb 

l'article 369 quinquies de la Directiva 

2006/112/CE, inclòs el codi del país 

2 Número d'identificació fiscal nacional, en 

el seu cas 

 

3 Nom de la societat Nom de la societat 

4 Razón o razones sociales de la sociedad 

en caso de ser diferentes de su nombre 

Razón o razones sociales de la sociedad 

en caso de ser diferentes de su nombre 

5 Direcció postal completa Direcció postal completa 

6 País en el qual tingui el seu centre 

d'activitat el subjecte passiu 

País en el qual el subjecte passiu tingui el 

seu centre d'activitat si no és en la Unió 

7 Adreça electrònica del subjecte passiu Adreça electrònica del subjecte passiu 

8 En el seu cas, lloc o llocs web del 

subjecte passiu 

En el seu cas, lloc o llocs web del 

subjecte passiu 

9 Nom de la persona de contacte Nom de la persona de contacte 

10 Número de teléfon Número de teléfon 

11 Número IBAN o OBAN Número IBAN 

12 Número BIC Número BIC 

13  Número o números individuals 

d'identificació de l'IVA o, en defecte 

d'això, número o números d'identificació 

fiscal atribuïts per l'Estat o Estats 

membres diferents del d'identificació en 

els quals el subjecte passiu tingui un o 

                                                 
40

 Comissió Europea  (2013) “Guia de la Mini Finestreta Única de l'IVA”. Anex 2. Direcció General 

Fiscalitat i Unió Duanera. Fiscalitat Indirecta i Administració Fiscal. 
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diversos establiments fix. 

14  Adreça o adreces postals completes i raó 

o raons socials dels establiments fixos 

situats fora de l'Estat membre 

d'identificació 

15  Número o números d'identificació de 

l'IVA atribuïts per l'Estat o Estats 

membres en qualitat de subjecte passiu no 

establert 

16 Declaració electrònica que indiqui que el 

subjecte passiu no està registrat a l'efecte 

de l'IVA dins de la Unió 

 

17 Data d'inici de la utilització del règim Data d'inici de la utilització del règim 

18 Data de la sol·licitud de registre en el 

règim presentada pel subjecte passiu 

Data de la sol·licitud de registre en el 

règim presentada pel subjecte passiu 

19 Data de la decisió de registre adoptada 

per l'Estat membre d'identificació 

Data de la decisió de registre adoptada 

per l'Estat membre d'identificació 

20  Indicació de si el subjecte passiu 

constitueix una agrupació a l'efecte de 

l'IVA 

21 Número o números individuals 

d'identificació de l'IVA atribuïts per 

l'Estat membre d'identificació de 

conformitat amb els articles 362 o 369 

quinquies de la Directiva 2006/112/CE si 

el subjecte passiu ha utilitzat ja 

prèviament l'un o l'altre règim. 

Número o números individuals 

d'identificació de l'IVA atribuïts per 

l'Estat membre d'identificació de 

conformitat amb els articles 362 o 369 

quinquies de la Directiva 2006/112/CE si 

el subjecte passiu ha utilitzat ja 

prèviament l'un o l'altre règim. 
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ANNEX 6: Càlcul de la càrrega administrativa 

A6.1.- Objectiu 

L'objectiu d’aquest és anàlisi quantificar els costos administratius derivats del canvi de la 

normativa relativa al lloc de prestació dels serveis T.R.E en relacions B2C i analitzats durant 

el treball, concretament en els apartats 5.1.A (“Problemes administratius derivats del canvi en 

les regles de localització de la prestació de serveis”) i 5.2.B (“Problemes administratius 

derivats del règim MOSS”),  

A6.2.- Metodologia  

Per a calcular els costos aproximats de compliment de l'IVA utilitzem el Model de Costos 

Estàndard (en endavant MCE), model desenvolupat pel Ministeri de Finances holandès amb 

l’objectiu de mesurar la càrrega administrativa derivada del compliment de la normativa per a 

empreses i ciutadans (veure figura A6.1). 

FIGURA A6.1: costos per a les empreses derivats de la regulació normativa 

 

Font: Manual Internacional del Model de Costos Estàndard
41

 

El primer que hem de fer és la identificació dels costos administratius derivats directa o 

indirectament de la normativa, excloent les tasques administratives derivades del 

funcionament normal de l’empresa.  

El  cos per l'activitat administrativa ve donat per la següent fórmula:  

𝐶à𝑟𝑟𝑒𝑔𝑎 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 = 𝑃𝑟𝑒𝑢 × 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑠 × 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑡𝑎𝑡  
                                                 
41

 Generalitat de Catalunya, Direcció de qualitat Normativa. (desembre 2008). Manual Internacional del 

Model de Costos Estàndard. Mesurar i reduir càrregues administratives de les empreses. Dispoible a 
https://presidencia.gencat.cat/web/.content/ambits_actuacio/millora_regulacio_normativa/simplificacio/metodologia_quantificacio/manual_i

nternacional-_model_costos_estandard_2008.pdf  

https://presidencia.gencat.cat/web/.content/ambits_actuacio/millora_regulacio_normativa/simplificacio/metodologia_quantificacio/manual_internacional-_model_costos_estandard_2008.pdf
https://presidencia.gencat.cat/web/.content/ambits_actuacio/millora_regulacio_normativa/simplificacio/metodologia_quantificacio/manual_internacional-_model_costos_estandard_2008.pdf
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On la quantitat és el producte de la població (número d’empreses objecte d’estudi) i la 

freqüència amb la qual ha de realitzar els tràmits. 

A6.3.- Aplicació del MCE a les empreses espanyoles que presten 

serveis T.R.E. B2C a altres estats membre de la UE 

A) Identificació de les obligacions d’informar 

Aquests costos administratius esmentats solen provenir de les obligacions d'informació 

(OI) mencionats al llarg del treball i resumides a la taula A6.1.  

TAULA A6.1: Obligacions d’informació utilitzades per al MCE 

OI # TIPUS 

D’OBLIGACIÓ 

DESCRIPCIÓ OBSERVACIÓ 

OI1 Registre IVA Costos derivats del registre en un Estat 

membre diferent de l'Estat membre on 

està establerta l'empresa (completar el 

registre, comunicació amb les autoritats 

pertinents i presentació de proves 

d'activitats imposables)  

El temps i costos necessari per a 

complir amb la OI1 depenen de si 

les empreses usen assessors o no. 

 

● Freqüència:. cada 10 anys 

OI2 Identificació de la 

condició de 

consumidor 

Determinació de si el conusmidor es un 

empresari (B2B) o un particular (B2C) 

Forma part de les despeses 

inicials i de manteniment. 

OI3 Localització del lloc 

de subministrament 

 Forma part de les despeses 

inicials i de manteniment. 

OI4 Identificació del tipus 

impositiu aplicable 

Determinar el tipus impositiu correcte 

aplicable a cada transacció 

Forma part de les despeses 

inicials i de manteniment. 

OI5 Facturació Facturació de cada transacció d'acord 

amb les normes del país d'origen de 

l'empresa o les normes de l'Estat 

membre de consum 

Forma part de les despeses 

inicials i de manteniment. 

OI6 Declaració, 

correccions i 

devolucions d’IVA 

Presentación periódica de la declaración 

de IVA nacional. 

El temps i costos necessari per a 

complir amb la OI1 depenen de si 

les empreses usen assessors o no 

 

● Freqüència:. trimestral 

OI7 Pagament d’IVA Pagament trimestral de l'IVA relacionat 

amb la declaració d'IVA MOSS de 

l'empresa 

● Freqüència:. Trimestral 

 

OI8 Emmagatzematge de 

la información 

recolectada 

Emmagatzematge de factures, 

declaracions …  d'acord amb l'obligació 

emmagatzemar factures durant 10 anys 

 

Forma part de les despeses 

inicials i de manteniment. 
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OI9 Canvis o cancel·lació 

de registre d'IVA 

Cancel·lació o canvi de registre a 

l'efecte de l'IVA en un altre Estat 

membre que no sigui l'Estat membre on 

està establerta l'empresa.  

● Freqüència:. cada 10 anys 

Font: Elaboració pròpia a partir de de Comisión Europea (2015c) i (2016b) 

D'aquests costos procedirem a avaluar com es veu reduït el temps de compliment de les OI 

relatives al registre en un altre Estat membre, declaració de l'IVA, pagament de l'IVA i canvis 

o cancel·lacions de registre. Els criteris de selecció han estat tres: (1) Incidència més 

significativa en l'estructura de costos administratius, (2) costos de caràcter no inicial o de 

manteniment i (3) disponibilitat de les dades. 

Per a cada activitat administrativa necessitem els següents paràmetres
42

 sintetitzats per al 

cas concreta  a la taula A6.2.:  

● Temps: temps que l'empleat passa en les empreses per a complir amb una OI. 

● Preu: cost estàndard per a aplicar al temps emprat d'acord amb el nivell de l'empleat 

que realitza el OI.  

● Quantitat: freqüència amb la què es realitzen les diferents OIs. 

  

                                                 
42

  Generalitat de Catalunya, Direcció de qualitat Normativa. (desembre 2008). Manual Internacional del 

Model de Costos Estàndard. Mesurar i reduir càrregues administratives de les empreses. p. 13. Dispoible a 
https://presidencia.gencat.cat/web/.content/ambits_actuacio/millora_regulacio_normativa/simplificacio/metodologia_quantificacio/manual_i

nternacional-_model_costos_estandard_2008.pdf  

https://presidencia.gencat.cat/web/.content/ambits_actuacio/millora_regulacio_normativa/simplificacio/metodologia_quantificacio/manual_internacional-_model_costos_estandard_2008.pdf
https://presidencia.gencat.cat/web/.content/ambits_actuacio/millora_regulacio_normativa/simplificacio/metodologia_quantificacio/manual_internacional-_model_costos_estandard_2008.pdf
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TAULA A6.2: Valoració de les OI 

 

Abans de la reforma de 2015 

Prestadors de serveis T.R.E. 

després de la reforma de 2015 

fora del MOSS 

Prestadors de serveis T.R.E. 

abans de la reforma de 2015 

dintre del MOSS 

Intern Extern Intern Extern Intern Extern 

(mins) (mins) (Eur) (mins) (mins) (Eur) (mins) (mins) (Eur) 

OI1 

Cada 10 

anys 

520 mins 120 mins 1.200 € 520 mins 180 mins 2.000€ 370 mins 60 mins 300€ 

OI6 

Trimestral 
810 mins 120 mins 800 € 820 mins 20 mins 800€ 

656,38 

mins 
120 mins 650€ 

OI7 

Trimestral 
10 mins - - 10 mins 10 mins - 7 mins 7 mins - 

OI9 

Cada 10 

anys 

42 mins - 1.000 € 
41,67 

mins 
- 1.000€ - - - 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de de Comisión Europea  (2016b) 

Per simplificar els càlculs assumirem (igual que fa la Comissió Europea (2016b)) que el 

50% de les empreses realitzen aquest procés internament per un preu igual al Cost Laboral per 

Hora Efectiva (en endavant CLH) i el 50% restant externament per un preu igual al que figura 

a la taula A6.2 proporcionat per la Comissió Europea  (2016b). El CLH segons mida 

d’establiment i sector d’activitat de la CNAE-09 de l’any 2015 va ser el següent: 

TAULA A6.3: Cost Laboral per Hora Efectiva per grandària de l'establiment, sectors 

d'activitat 

 CNAE 2009 (Serveis T.R.E.)  

 59
(1) 

60
(2)

 61
(3)

 MITJANA 

2015 T1 21,06 29,92 31,22 27,4 

2015 T2 22,4 30,8 33,58 28,93 

2015 T3 22,38 30,08 33,58 28,68 

2015 T4 22,11 32,74 34,16 29,67 

MITJANA 21,9875 30,885 33,135 28,67 

(1) Activitats cinematogràfiques, de vídeo i de programes de televisió, 

enregistrament de so i edició musical; (2) Activitats de programació i 

emissió de ràdio i televisió; (3) Telecomunicacions 

Font: INE 

https://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=6037#!tabs-tabla
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B) Identificació i delimitació de les normes relacionades 

La identificació de la normativa aplicable al cas ha estat objecte de discussió durant el 

treball i en síntesi seria la normativa aplicable a localització de realització de prestació de 

serveis T.R.E. en consonància amb l’aplicació del règim MOSS.  

C) Identificació dels segments empresarials rellevants 

Per a estimar la càrrega administrativa que implica el canvi en la normativa hem d'acotar 

les empreses afectades per aquesta; és a dir, empreses que participen en el comerç electrònic 

transfronterer B2C. 

Les empreses són segmentades segons Microempreses, Petites, mitjanes i grans empreses 

tenint en compte com a únic criteri el nombre de treballadors (excloent aquelles que no tenen 

treballadors assalariats) tal com mostra la taula A6.4. 

TAULA A6.4: Número d’empreses dedicades a la prestació de serveis T.R.E. a Espanya 

l’any 2015. 

 

CNAE 2009 (Serveis T.R.E.)  

591
(1) 

601
(2)

 61
(3)

 TOTAL 

Micropempreses 

(< 10 treballadors) 

Total empreses 6.462 969 5.031 12.462 

B2C e-commerce 

(2 %) 
129 19 101 249 

Petites empreses 

(10 - 49 treballadors) 

Total empreses 382 87 289 758 

B2C e-commerce 

(6 %) 
23 5 17 45 

Mitjanes empreses 

(50 - 200 treballadors) 

Total empreses 73 7 48 128 

B2C e-commerce 

(11 %) 
8 1 5 14 

Grans empreses 

(> 500 treballadors) 

Total empreses 35 6 26 67 

B2C e-commerce 

(21 %) 
7 1 5 14 

(1) Activitats cinematogràfiques, de vídeo i de programes de televisió, (2) Activitats radiodifusió, 

(3) Telecomunicacions 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’ INE i Comisión Europea  (2016a) 

https://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=297#!tabs-tabla
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D) Càlcul de la càrrega administrativa 

Procedim a calcular els costos de compliment per part de les empreses dedicades a la 

prestació de serveis T.R.E. B2C en tres supòsits de fet:  

a) Cap empresa s’acull al Règim MOSS 

b) EL 15%
43

 estan registrades al Règim MOSS 

c) El 100% de les empreses s’acull al Règim MOSS 

TAULA A6.6: Costos de compliment (en €) de l'IVA suportats per les empreses espanyoles 

que van prestar serveis T.R.E. B2C en 2015 

 Cap empresa al MOSS 
15% empreses al 

MOSS 

Totes les empreses al 

MOSS 

591 

Microempresa 117.865,65 € 113.680,99 € 89.967,96 € 

Petita empresa 54.290,21 € 52.362,71 € 41.440,23 € 

Mitjana empresa 19.020,52 € 18.345,22 € 14.518,54 € 

Gran empresa 17.409,82 € 16.791,71 € 13.289,08 € 

601 

Microempresa 26.505,11 € 25.576,85 € 20.316,76 € 

Petita empresa 13.671,61 € 13.192,80 € 10.479,59 € 

Mitjana empresa 2.016,69 € 1.946,06 € 1.545,84 € 

Gran empresa 3.300,04 € 3.184,47 € 2.529,56 € 

61 

Microempresa 102.138,78 € 98.572,68 € 78.364,73 € 

Petita empresa 46.509,63 € 44.885,77 € 35.683,94 € 

Mitjana empresa 14.162,10 € 13.667,64 € 10.865,70 € 

Gran empresa 14.644,90 € 14.133,58 € 11.236,12 € 

Font: Elaboració pròpia 

                                                 
43

  (2016b). VAT aspects of cross-border e-commerce - options for modernisation. assessment of the 

implementation of the 2015 place of supply rules and the mini-one stop shop. Final Report – Lot 3 (Deloitte). p. 

14. Disponible a: https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/vat_aspects_cross-border_e-commerce_final_report_lot3.pdf.  

https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/vat_aspects_cross-border_e-commerce_final_report_lot3.pdf



