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CANVI DEL TIPUS D’ I.V.A – JULIOL 2010  
 
 
 
Distingits senyors, 
 
Els informem que la Llei 26/2009 eleva els tipus impositius de l'IVA  regulats als 

articles 90.1, 91.1 i 130.5 de la Llei 37/1992, amb efectes des de l'1 de juliol de 2010 . 

 

- El tipus general del 16% s'eleva fins al 18%. 

- El tipus reduït del 7% s'eleva fins al 8%. 

- El tipus superreduït del 4% es manté  inalterat. 

 

També s'augmenten els percentatges de compensació  a tant alçat del règim 

especial de l'agricultura, ramaderia i pesca , el percentatge del 9% passa a ser del 

10% i el del 7,5% passa a ser el 8,5% 

 

Per a l'aplicació de la pujada del tipus general i el reduït és important tenir en compte 

que la data que determina el tipus impositiu aplicable a una operació és la data de la 

MERITACIÓ de l'IVA  d'aquesta operació (“devengo”). 

 

En general, la data de la meritació de l'IVA és la data en la qual es lliuren els béns o es 

presten els serveis. 

 

Per tant, per a les operacions en les quals, la meritació (“devengo”) del IVA es 

produeixi abans del 01-07-2010 , el tipus impositiu serà el 16%, el 7% o el 4%, amb 

independència de la data en la qual s'expedeixi la factura corresponent  o es 

realitzi el pagament de l'operació. I per a totes les operacions que s'entenguin 

realitzades, d’acord a les regles de la MERITACIÓ de l'IVA, des del 01-07-2010 , se'ls 

aplicaran els nous tipus del 18% i del 8%, o el 4%, segons correspongui. 

 

 



 

 

 

L'aplicació de les regles de la meritació  ens pot ocasionar dubtes sobre el tipus d'IVA 

que hem d'aplicar, si l'anterior o el nou, en determinats supòsits especials, com els que 

esmentem a continuació: 

 

- El tipus impositiu aplicable als pagaments anticipats . 

- Modificacions de la base imposable  i rectificació de quotes repercutides (devolucions, 

descomptes, ràpels, crèdits impagats, incorrecta determinació de la quota,…). 

- Operacions de tracte successiu o continuat (arrendaments, contractes de subministrament) 

- Facturació posterior a la meritació. 

- Els contractes públics  (licitacions). 

- Pressuposts sense pagament anticipat. 

 

Si es troba en algun/s d'aquests supòsits especials i té dubte sobre si ha d'aplicar el 

tipus d'IVA nou o l'anterior, pot contactar amb el nostre despatx per resoldre-ho. 

 

 

Atentament, 

 

 

 

 

BIGAS ASSESSORIA I GESTIÓ 

La informació que conté aquesta transmissió és confidencial, i el seu ús és únicament permès als seus destinataris. Si no sou la persona destinatària 

de la transmissió, us preguem ens ho comuniqueu ràpidament per telèfon 972201959 i en destruïu qualsevol copia, tant digital com en paper. De 

conformitat amb el que disposa la Llei 15/1999, us informem que les dades personals que ens faciliti  o que ha facilitat passaran a formar part d'un 

fitxer. Nosaltres som els responsables dels fitxers que tenen com a finalitat la gestió de las relacions entre nosaltres. I teniu el dret a l'accés, la 

rectificació, la cancel·lació i l'oposició en el e-mail info@bigasassessoria.com o bé en el nostre domicili social situat al C/Barcelona nº 3 2ª, 17002 

de Girona. 

 


