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Creació del nou règim especial de criteri de Caixa 
 
 
Amb efectes a partir del dia 1 de gener de 2.014, s’introdueix el 
Règim Especial del criteri de caixa per l’Impost sobre el valor 
Afegit. (I.V.A.) 
 
En aquest nou règim, de caràcter optatiu, es permet endarrerir el 
meritament de l’IVA repercutit fins al moment del seu cobrament 
del client, i s’ endarrerirà, també, la deducció de l’IVA Soportat 
fins el moment del seu pagament al proveïdor. Tot això amb el 
límit màxim del dia 31 de desembre de l’any immediat posterior, a 
l’exercici que s’han produit les operacions.  
 
Requisits subjectius: 
 

- Facturació inferior a 2.000.000,00 Eur. en l’any natural 
immediat anterior.  

- S’exclouen els subjectes passius els cobraments dels quals 
en efectiu respecte d’un mateix destinatari durant l’any 
natural anterior hagin superat la quantia de 100.000,00 Eur. 

 
Requisits objectius: 
 
S’exclouen d’aquest règim: 

- Subjectes passius acollits als règim especial simplificat, de 
l’agricultura, ramaderia i pesca, del recàrrec d’equivalència, 
de l’or, aplicable als serveis prestats per via electrònica i pel 
grup d’entitats.  

- Adquisicions intracomunitàries de bens. 
- Importacions i operacions assimilades.  
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Destinataris d’operacions afectes al règim especial 
 
En el cas de subjectes passius no acollits al règim , però que 
siguin destinataris de les operacions, el dret a deduir-se l’IVA 
soportat neix en el moment del pagament total o parcial de la 
factura.  
 
Plaç per optar al Criteri de caixa 
 
El ser un règim optatiu, s’ha de comunicar a l’Agència Tributària 
durant el mes de desembre de l’any anterior a l’inici que ha de 
tenir efectes. En concret pel 2014, s’ha de comunicar durant el 
mes de desembre de 2013.  
 
Degut a la complexitat del règim, i a la casuística especial que es pot donar 
per cada un dels subjectes passius, agrairem que si estan interessats en 
valorar la conveniència d’acollir-se en el règim,  es posin amb contacte 
amb el nostre despatx.  
  
A Girona desembre de 2.013 


