
            
 
 

 
IVA i Pagaments IRPF 3er Trimestre 2021 

 
TERMINI DE PRESENTACIÓ: 

 
Del 1 al 20 d’octubre 

Fins el 15 d’OCTUBRE amb domiciliació bancària sense codi NRC. 
Fins el dia 8 d’octubre per entregar la documentació. 

 
 
 

IMPORTANT 
 
COVID-19 LLOGUERS: 
 
CAL QUE ENS INFORMEU DELS PACTES ESTABLERTS ENTRE ARRENDATARI I 
ARRENDADOR I ENS INDIQUEU DETALLADEMENT SI HEM DE MODIFICAR LES BASES 
DEL LLOGUER PER LA DECLARCIÓ D’IVA O BÉ PER LES RETENCIONS PAGADES. En cas 
contrari entendrem que els imports a declarar no han variat respecte els trimestres 
anteriors. 
 

NOVETATS: 
 
 

NOVA NORMATIVA DE L’IVA PER REGULAR EL COMERÇ ELECTRÒNIC 
 
 
El Reial decret llei 7/2021, del 27 d'abril, publicat al BOE del 28 d'abril, transposa a 
l'ordenament nacional les modificacions de la Directiva d'IVA per a les vendes a distància 
a consumidors finals, d'indubtable transcendència en atenció al creixement exponencial 
de les vendes en línia. Les noves regles són aplicables al comerç electrònic des de l'1 de 
juliol del 2021. 
 
Qui està obligat: 

• Els empresaris o professionals que venguin a través de la pàgina web i que 
superin els 10.000€ de vendes (IVA exclòs) a PARTICULARS amb el conjunt dels 
estats membres de la UE (no estat per estat). 



EXEMPLE: És a dir, si exportem o venem a clients en un altre país, per exemple, 
a França (2.000€), a Itàlia (5.000€) i a Alemanya (3.500€), haurem de tributar 
l’IVA del país destí de la nostra mercaderia, per exemple, l’IVA francès que és del 
20% en comptes del 21%. 
 

• Un altre canvi important és que s’eliminen les actuals exempcions de l’IVA en 
les importacions de béns d’escàs valor, fixat en 22€. A partir de l’1 de juliol, totes 
les importacions de béns, sigui quin sigui el seu valor, estaran subjectes a l’IVA.  

 
La liquidació de l’IVA cobrat als PARTICULARS del conjunt dels estats membres de la UE 
es liquidarà trimestralment a través del model 369, i prèviament ens haurem hagut de 
donar d’alta al model 035. 
 
Per tant, aquestes vendes quedaran excloses de presentar-les al model 303. 
 
Restem a la seva disposició per qualsevol dubte, 
 

   
Us convidem a visitar el nostre web : www.ausoniaserveis.cat 

 
           Vic, octubre 2021 

 


