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El Consell d’Assumptes Econòmics i Financers de la Unió 

Europea (ECOFIN) acorda la modificació de la Directiva Europea 

de l’IVA per reduir la tributació del llibre electrònic 

 

El passat dimarts 2 d’octubre de 2018 el Consell d’Assumptes Econòmics i Financers (conegut 

com a ECOFIN), òrgan de la Unió Europea amb competències en matèria econòmica i financera, 

va acordar per unanimitat –tal i com disposa la normativa europea per als assumptes fiscals– 

aprovar la proposta de modificació de la Directiva 2006/112/CE del Consell, relativa al sistema 

comú de l’IVA. 

Aquesta mesura permetrà als Estats membres aplicar a les publicacions electròniques els 

mateixos tipus d’IVA reduïts que s’apliquen a les publicacions en format físic, fent possible 

l’harmonització de les normes d’IVA aplicables a totes elles. 

A dia d’avui, la Directiva de l’IVA només permet als països membres aplicar els tipus reduïts 

únicament a les publicacions físiques mentre que les publicacions en format electrònic han de 

tributar al tipus general de l’IVA (actualment a Espanya del 21%).  

Després de l’aprovació d’aquesta modificació, que s’acorda després del vot favorable del 

Parlament Europeu de l’1 de juny de 2017, únicament aquells països (entre ells, Espanya) que 

fins ara aplicaven els tipus d’IVA reduïts a les publicacions físiques podran aplicar el mateix tipus 

reduït també a les publicacions electròniques. 

Cal recordar que tant el Govern d’Espanya com tots els partits polítics espanyols s’han mostrat 

favorables a aquesta mesura, per la qual cosa només cal esperar la transposició a l’ordenament 

intern espanyol de la futura modificació de la Directiva IVA que es produirà de manera 

automàtica sense debat posterior un cop s’hagi traduït el text de l’acord de l’ECOFIN a totes les 

llengües oficials de la Unió Europea. 

 

 

Barcelona, a 16 d’octubre de 2018 


