REIAL DECRET 1619/2012, pel qual s'aprova el reglament pel qual es regulen les obligacions de
facturació.
AQUESTA DISPOSICIÓ ENTRA EN VIGOR L'1 de gener de 2013.
- OBLIGACIÓ D’ EXPEDIR, ENTREGAR I CONSERVAR JUSTIFICANTS DE
OPERACIONS.

LES

Els empresaris o professionals estan obligats a expedir i lliurar, si escau, factura i altres
justificants per les operacions que realitzi en el desenvolupament de la seva activitat empresarial
o professional, així com a conservar còpia o matriu d'aquells. Igualment, estan obligats a
conservar les factures o altres justificants rebuts d'altres empresaris o professionals per les
operacions de les quals siguin destinataris i que s'efectuïn en desenvolupament de l'esmentada
activitat. S'ha d'expedir factura i còpia d'aquesta en tot cas en les següents operacions:
a) Aquelles en què el destinatari sigui un empresari o professional que actuï com a tal.
b) Els lliuraments de béns destinats a un altre Estat membre (operacions intracomunitàries).
c) Els lliuraments de béns que siguin objecte d'impostos especials.
d) Els lliuraments de béns expedits o transportats fora de la CEE.
e) Els lliuraments de béns que han de ser objecte d'instal·lació o muntatge abans de la seva
posada a disposició.
f) Aquells dels quals siguin destinatàries persones jurídiques que no actuïn com empresaris o
professionals.

- EXCEPCIONS de l'obligació de EXPEDIR FACTURES:
No hi ha obligació d'expedir factures per les següents operacions:
a) Les operacions exemptes de l'impost sobre el valor afegit, en virtut del que estableix l'article 20
de la seva llei reguladora, amb excepció de certes operacions esmentades en els apartats 2 º, 3º,
4 º, 5 º, 15 º, 20 º, 21 º, 22 º , 24 º i 25
b) Les realitzades per empresaris o professionals en l'exercici d'activitats a les quals sigui
aplicable el règim especial de recàrrec d'equivalència.
c) Les realitzades per empresaris o professionals en el desenvolupament d'activitats per les quals
estiguin acollits al règim simplificat de impost, llevat que la determinació de les quotes meritades
s'efectuï en atenció al volum d'ingressos.
d) Aquelles altres en què així ho autoritzi el departament de gestió tributària de l'AEAT.
e) Les realitzades per empresaris o professionals per les operacions realitzades en el
desenvolupament de les activitats que es troben acollides al règim especial d'agricultura,
Ramaderia i pesca.

TIPUS DE FACTURA: Completa o ordinària i simplificada (desapareixen els tiquets).

CONTINGUT DE LA FACTURA COMPLETA O ORDINÀRIA.
Tota factura i les seves còpies contindran les dades o requisits que s'esmenten a continuació:
a) Número i, si és el cas, sèrie. La numeració de les factures dins de cada sèrie serà correlativa.
b) La data de la seva expedició.
c) Nom i cognoms, raó o denominació social completa, tant de l'obligat a expedir la factura com
del destinatari a realitzar les operacions.
d) Número d'identificació fiscal de expedidor i destinatari de la factura.
e) Domicili tant de l'obligat a expedir la factura com del destinatari de les operacions.
f) Descripció de les operacions, consignant totes les dades necessàries per a la determinació de
la base imposable de l'impost, incloent el preu unitari sense impostos de les operacions, així com
qualsevol descompte o rebaixa que no estigui inclòs en aquest preu unitari.
g) El tipus o tipus impositius aplicats a les operacions.
h) La quota tributària que es repercuteixi, que haurà de consignar per separat.
i) La data en què s'han efectuat les operacions que es documenten, sempre que es tracti d'una
data diferent de la de l'expedició de la factura.
j) En el cas que l'operació que es documenta en una factura estigui exempta de l'impost,
indicació dels preceptes de l'impost que declaren aquesta operació exempta.
k) En els lliuraments de mitjans de transport nous s'estarà al que estableix l'article 25 de la llei de
l'impost.
l) En el cas que sigui l'adquirent o destinatari del lliurament qui s'expedeixi la factura en lloc del
proveïdor, haurà d'aparèixer la menció "facturació pel destinatari".
m) En el cas que el subjecte passiu de l'impost sigui l'adquirent o el destinatari de l'operació, la
menció Inversió del Subjecte Passiu.
n) En el cas d'aplicacions de règims especials la menció del règim especial aplicat.
o) S'ha d'especificar per separat la part de base imposable corresponent a cada un dels tipus de
l'impost aplicats, fins i tot la part que estigui exempta.

CONTINGUT DE LES FACTURES simplificades:
1)

L'obligació d'expedir factura podrà ser complerta mitjançant l'expedició de factura
simplificada i còpia d'aquesta en qualsevol dels següents supòsits:
a) Quan el seu import no excedeixi de 400 €, Impost sobre el valor afegit inclòs.
b) Quan s'hagi d'expedir una factura rectificativa.

2)

Sense perjudici del que disposa l'apartat anterior, els empresaris professionals podran
igualment expedir factura simplificada i còpia d'aquesta quan el seu import no excedeixi
de 3.000 €, IVA inclòs, en les operacions que es descriuen a continuació:
a) Vendes al detall, fins i tot les realitzades per fabricants o elaboradors dels productes
lliurats.
b) Vendes o serveis en ambulància.
c) Vendes o serveis a domicili del consumidor.

d) Transports de persones i els seus equipatges.
e) Serveis d'hostaleria i restauració prestats per restaurants bars, cafeteries o
establiments similars.
f) Serveis prestats per sales de ball i discoteques.
g) Serveis telefònics mitjançant l'autorització de cabines telefòniques.
h) Serveis de perruqueria i els prestats per instituts de bellesa.
i) Revelat de fotografies i serveis prestats per estudis fotogràfics.
j) Aparcament i estacionament de vehicles.
k) Lloguer de pel·lícules.
l) Serveis de tintoreria i bugaderia.
m) Utilització d'autopistes de peatge.
No podran expedir factures simplificades en operacions intracomunitàries o subjectes a impostos
especials.
3) Les factures simplificades i les seves còpies contindran les següents dades i requisits:
a)

Número i, si és el cas sèrie. La numeració de les factures simplificades dins de cada
sèrie serà correlativa.
Es poden expedir factures simplificades mitjançant sèries separades quan hi hagi raons
que ho justifiquin i, entre altres, en els següents casos:
1 º Quan l'obligat a expedir compti amb diversos establiments des dels quals efectuï les
seves operacions.
2 º Quan l'obligat a expedir realitzi operacions de diferent naturalesa.
3 º Les rectificatives.

b)

La data de la seva expedició. Data en què s'han efectuat les operacions sempre que es
tracti d'una data diferent a la d'expedició de la factura. (Contingut nou)

c)

Número d'identificació fiscal, així com el nom i cognoms, raó o denominació social de
l'obligat a la seva expedició.

d)

La identificació del tipus de béns lliurats o de serveis prestats. (Contingut nou)

e)

Tipus impositiu aplicat i, opcionalment, també l'expressió "IVA inclòs".

f)

Contraprestació total.

g)

En cas de factures rectificatives, la referència expressa i inequívoca de la factura
rectificada i de les especificacions que es modifiquen. (contingut nou)

4) Quan el destinatari de l'operació sigui un empresari o professional i així ho exigeixi,
l'expedidor de la factura simplificada de fer constar, a més, les dades:
a)

Número d'identificació fiscal i domicili del destinatari de les operacions.

b) La quota tributària que, si és el cas, es repercuteixi, que haurà de consignar per
separat.

Quan el departament de Gestió Tributària de l'AEAT apreciï que les pràctiques comercials o
administratives del sector d'activitat de què es tracti, o bé les condicions tècniques d'expedició de
les factures simplificades, recomanen en la consignació de majors o menors mencions de les
assenyalades en els apartats anteriors, podrà exigir la inclusió de mencions addicionals, o
autoritzar l'expedició de factures simplificades que no inclouen algunes de les mencions
assenyalades en els apartats 3 i 4 anteriors.

Termini per a l'expedició de les factures:

1-

Les factures s'han d'expedir en el moment de realitzar l'operació. No obstant això, quan
el destinatari de l'operació sigui un empresari o professional que actuï com a tal, les
factures s'han d'expedir abans del dia 16 del mes següent a aquell en què s'hagi
produït la meritació de l'impost corresponent a l'esmentada operació.

2-

En els lliuraments de béns compreses en l'article 75.u. 8 de la Llei de l'impost, les
factures s'han d'expedir abans del dia 16 del mes següent a aquell en què s'iniciï
l'expedició o el transport dels béns amb destinació a l'adquirent.

El Decret també regula altres aspectes importants de l'expedició de factures, com ara, entre
d'altres, els que fan referència a les factures electròniques, les factures recapitulatives, el duplicat
de factures, les factures rectificatives, l'obligació de la remissió de les factures, l'obligació de
conservació de factures, etc. El Decret està a la seva disposició en aquestes oficines i si ho sol ·
liciten l'hi remetrem.

Barcelona, desembre 2012

