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NOTA D’INTERÈS Nº 8/2021                                                                   23-06-2021 

 

Modificacions en el règim de vendes a distància 
 

 

Que s’entén per vendes a distància?  

 
El règim de vendes a distància, estableix un tractament especial en seu de l’Impost sobre 

al Valor Afegit (En endavant, “IVA”) a determinades vendes. 

Es consideren vendes a distància, aquelles en les quals:  

1. El venedor, un empresari resident de la Unió Europea, expedeix béns a un 
comprador resident en un altre país de la Unió Europea.  

2. El transport del béns s’efectua per el venedor o per compte d’aquest.  

3. Els adquirents són particulars que no realitzen activitats empresarials o 
professionals, és a dir, consumidors.  

S’exclouen del tractament aplicable a las “vendes a distancia” determinades operacions 

que, tot i que compleixen els requisits anteriors, es refereixen a certs béns, entre els que 

podem citar: els objectes d’art, las antiguitats i aquells béns als que s’apliqui el règim 

especial de béns usats.  

 

 
Com tributaven les vendes a distancia fins ara?  

 
Fins l’1 de juliol de 2021, els empresaris que efectuessin vendes a distancia repercutien i 

ingressaven l’IVA de les mateixes al seu país de residencia fiscal, fins que les seves 

vendes en un país de destinació concreta, excedien el llindar establert pel mateix.  

 

Passat aquest llindar, en les vendes realitzades a aquest país havia de repercutir i 

ingressar l’IVA en aquest país. Això significava, que l’empresari venedor havia de 

registrar-se en IVA en aquest país, i presentar les declaracions corresponents.  

 
Existia també l’opció de renunciar a l’aplicació dels llindars, i repercutir i ingressar l’IVA 

de país de el comprador des de la primera venda, amb les obligacions formals que això 

comporta. 
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Com canviarà aquest règim?  

 
A partir del pròxim 1 de juliol de 2021, se suprimeixen els llindars diferenciats per països, 

i en el seu lloc s’estableix un llindar comú i únic de 10.000 € per a totes les vendes a 

distància realitzades per un empresari a la Unió Europea.  

 

Es considerarà que ha sobrepassat el llindar si:  

a) Es van realitzar més de 10.000 € en vendes a distància durant 2020.  

b) Durant l’any ja transcorregut de 2021, s’han realitzat mes de 10.000 € en vendes 
a distància.  

Sobrepassat el llindar dels 10.000 €, haurà de tributar l’Impost sobre el Valor Afegit en 

destí, repercutint l’IVA de el país de destinació, i ingressant i declarant-hi.  

 

Al mateix temps, però s’ofereix als empresaris la possibilitat d’optar per aplicar un nou 

règim, anomenat de finestreta única, que els permet tributar per totes aquestes vendes 

al seu país d’origen, evitant així haver de registrar-se en els països on s’efectuen les 

seves vendes a distancia. 

 

L’opció pel règim de Finestreta Única és expressa, de manera que si l’empresari vol 

aplicar-lo, haurà d’optar pel mateix amb anterioritat a la superació de la porta, o es veurà 

obligat a registrar-se als països on s’efectuï vendes a distància fins que opti per la 

Finestreta Única i l’opció sigui efectiva. 

 

 
Conclusions:  

 
Les societats amb vendes a distancia han de comprovar primerament si el 2020 van 

facturar més de 10.000 € en aquestes operacions.  

 

Si no és així, hauran d’examinar si han sobrepassat ja aquest llindar durant 2021, i de no 

haver-ho fet, fer un seguiment de les vendes, ja que una vegada sobrepassin el llindar 

hauran de declarar les vendes a distancia en destinació en tots el països. 

 

Es també molt important que les empreses afectades que vulguin evitar-se registrar-se 

en els països de destinació, efectuïn l’opció de tributació pel règim de Finestreta Única 

amb antelació, ja que en cas contrari poden trobar-se en la incòmoda situació d’haver de 

registrar-se en l’Impost sobre el Valor Afegit en diversos països de la Unió Europea per 

haver sobrepassat el llindar de 10.000 € i no haver optat per l’aplicació del règim abans 

de l’inici del trimestre en què sobrepassin el llindar. 
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Si us han quedat dubtes sobre l’aplicació del règim o necessiteu assessorament sobre 

com procedir, a Font & Yildiz som experts en aquesta i moltes altres àrees 

d’assessorament d’empreses i estarem encantats de prestar assessorament. 

 

 

  
David Domingo 

Advocat 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Font & Yildiz (www.fontyildiz.com) oferim assessorament legal, fiscal i econòmic a empreses nacionals i estrangeres, 

patrimonis familiars i start-ups, especialitzant-nos en: 

 Inversions estrangeres  

 Fiscalitat (Tax Compliance)  

 Mercantil – Societari  

 M&A i Reorganitzacions de grups empresarials  

 Econòmic-financer, i reestructuracions comptables  

 Processal i Concursal  

 Successori: Planificació i tramitacions testamentàries  

 Global Mobility  

 Gestió fiscal–comptable –laboral  

 Oferim els nostres serveis en català, castellà, anglès, francès, turc, portuguès, xinés i italià.  

No dubti en contactar amb nosaltres (info@fy-legal.com), estarem encantats de col·laborar amb vostè prestant-li els 

nostres serveis.  

La informació continguda en aquest document és únicament per a fins informatius i no ha d’interpretar-se com assessorament legal, opinió legal o com 

ningun tipus de consell sobre qualsevol fet o circumstància específica. En aquest sentit, el present document no és vinculant i simplement divulga una 

opinió, i par tant, recomanem no actuar o, en el seu cas, abstenir-se d’actuar en base a la informació aquí continguda sense previ assessorament 

professional. Així, Font & Yildiz no serà responsable ni ofereix garanties de ningun tipus en relació amb l’ús que es faci de la informació aquí inclosa. 
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