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Regulació, naturalesa i àmbit d’aplicació

• Fonts normatives
– Llei 37/1992, de 28 de desembre
– RD 1624/1992, de 29 de desembre
– Directives comunitàries

• Naturalesa
– Indirecte, real, objectiu, instantani
– Grava el consum general, de forma proporcional i amb 

caràcter plurifàsic
– Impost cedit a les comunitats autònomes

• Àmbit d’aplicació
– Territori peninsular i les Illes Balears
– No s’aplica         Canàries, Ceuta i Melilla



Fet imposable

• Fet imposable       tres modalitats
– Lliuraments de béns i prestacions de serveis
– Adquisicions intracomunitàries de béns
– Importacions de béns

• Lliuraments de béns i prestacions de serveis
– Operacions gravades

Lliuraments de béns (art. 8 LIVA)
– Operacions assimilades (art. 9 LIVA)

Prestacions de serveis (art. 11 LIVA)
– Operacions assimilades (art. 12 LIVA)

– Concepte d’empresari o professional (art. 5 LIVA)



Fet imposable

• Lliuraments de béns i prestacions de serveis
– Característiques de les operacions (art. 4 LIVA)

A títol onerós, de manera habitual i en el 
desenvolupament d’una activitat empresarial o 
professional

– Operacions no subjectes (art. 7 LIVA)
– Localització del fet imposable (arts. 68 a 70 LIVA)

Lliuraments de béns
Prestacions de serveis

– Meritació de l’impost (art. 75 LIVA)
Criteri general
Criteris especials



Fet imposable

• Adquisicions intracomunitàries
– Aspecte material

Objecte (art. 13 LIVA)
Subjectes
Adquisicions no subjectes (art. 14 LIVA)

– Aspecte espacial
Localització del fet imposable (71 a 74 LIVA)

– Aspecte temporal
Meritació de l’impost (art. 76 LIVA)



Fet imposable

• Importacions de béns
– Aspecte material

Concepte d’importació de béns (art. 18 LIVA)
Operacions assimilades (art. 19 LIVA)

– Aspecte espacial
Territori de procedència i de destinació dels béns

– Aspecte temporal
Meritació de l’impost (art. 77 LIVA)



Exempcions

• Supòsits d’exempcions
– Lliuraments de béns i prestacions de serveis

Operacions interiors (art. 20 LIVA)
Exportacions de béns (art. 21 LIVA)

– Adquisicions intracomunitàries (art. 26 LIVA)
– Importacions (arts. 27 a 67 LIVA)

• Característiques i efectes de les exempcions
– Pèrdua del dret a la deducció
– Caràcter objectiu i automatisme
– Renúncia a l’exempció



Subjectes

• Subjectes passius
– Lliurament de béns i prestacions de serveis (art. 84 

LIVA)
– Adquisicions intracomunitàries (art. 85 LIVA)
– Importacions (art. 86 LIVA)

• Responsables (art. 87 LIVA)
– Responsabilitat solidària
– Responsabilitat subsidiària

• Repercussió (arts. 88 i 89 LIVA)
– Translació de quota
– Obligació de suportar el tribut
– Formalitats          emissió i lliurament de la factura
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