Novetat IVA per a l’any 2019 - Serveis prestats per via
electrònica
A partir del proper dia 1 de Gener del 2019 entrarà en vigor una modificació de la Llei de l’IVA
que afecta als serveis prestats per via electrònica en els que els destinataris siguin persones
físiques que no actuïn com a professionals i que tinguin la seva residència en un país de la Unió
Europea diferent d’Espanya.
Es recorda que aquests serveis prestats per via electrònica consisteixen en la transmissió enviada
inicialment i rebuda en destí per mitjà d’equips de processament, inclosa la comprensió numèrica
i l’emmagatzematge de dades, i enterament transmesa, transportada i rebuda per cable, ràdio,
sistema òptic o altres mitjans electrònics, entre els que destaquen:
 El subministrament d’imatges, text, informació i la posada a disposició de bases de dades.
 El subministrament de música, pel·lícules, jocs i emissions i manifestacions polítiques,
culturals, artístiques, esportives, científiques i d’oci.
Actualment, qualsevol servei que es consideri prestat per via electrònica i que tingui com a
destinatari un particular no empresari resident en un país de la Unió Europea obliga al prestador
d’aquest servei a aplicar el tipus d’IVA del país comunitari de residència del destinatari.
Doncs bé, a partir de l’1 de Gener de 2019, només s’aplicarà el que disposa el paràgraf anterior
un cop s’hagi excedit l’import de 10.000 Euros tenint en compte el total de prestacions
realitzades a països de la Unió Europea.
Es a dir, s’estableix una mena de “forfait” per sota de l’import del qual es permetrà seguir tributant
aquestes prestacions d’acord amb la normativa IVA espanyola fins l’import esmentat, excepte que
s’opti expressament per tributar en destí. Un cop es produeixi, en el seu cas, l’excés respecte dels
10.000 euros, els serveis prestats per via electrònica hauran de tributar en destí.
Cal fer esment que s’ha de considerar com un servei prestat per via electrònica la descàrrega
d’un llibre electrònic, d’una guia, un documental i qualsevol altre fitxer que pugui ser objecte de
descàrrega i emmagatzematge per part del destinatari persona física.
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