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NOU REGLAMENT DE FACTURACIÓ 
FACTURES COMPLETES I FACTURES SIMPLIFICADES 

 

 

 

El passat 1 de desembre de 2012 es va publicar al BOE el Reial Decret 1619/2012, de 30 de 

novembre, pel que s’aprova un nou Reglament de Facturació i estableix com a principal 

novetat, un sistema de facturació basat en dos tipus de factures, la completa o ordinària ja 

existent i un nou tipus anomenada simplificada que substitueix als tiquets que desapareixen a 

partir de l’entrada en vigor el pròxim 1 de gener de 2013.   

 

 

 Factures simplificades 
 

Com ja hem indicat, desapareixen a partir de l’1 de gener de 2013, els tiquets i es creen les 

factures simplificades que es podran emetre només en els següents supòsits: 

 

a) Quan l’import de l’operació amb l’IVA inclòs no excedeixi els 400 euros. 

b) Quan s’hagi d’expedir una factura rectificativa. 

c) En totes les operacions que d’acord amb el reglament de facturació anterior es podien 

expedir tiquets, sempre que l’import amb IVA inclòs no excedeixi de 3.000 euros. Les 

operacions són les següents: 

•Vendes al detall, inclús les realitzades per fabricants o elaboradors dels productes 

entregats. 

•Vendes o serveis en ambulància. 

•Vendes o serveis a domicili del consumidor. 

•Serveis d’hoteleria i restauració prestats per restaurants, bars, cafeteries, i establiments 

similars. 

•Serveis prestats per sales de ball i discoteques. 

•Serveis telefònics prestats mitjançant la utilització de cabines telefòniques d’ús públic, 

així com mitjançant targetes que no permetin la identificació del portador. 

•Serveis de perruqueria i els prestats per instituts de bellesa. 

•Revelat de fotografies i serveis prestats per estudis fotogràfics. 

•Aparcament i estacionament de vehicles. 

•Lloguer de pel.lícules. 

•Serveis de tintoreria i neteja. 

•Utilització d’autopistes de peatge. 



d) No podran expedir-se en operacions intracomunitàries o subjectes a impostos especials. 

 

El contingut de les factures simplificades serà el següent: 

 

a) El contingut ja obligatori en els tiquets: 

•Número i sèrie. La numeració de les factures simplificades dins de cada sèrie serà 

correlativa. Es podran expedir factures simplificades mitjançant sèries separades quan 

existeixin raons que ho justifiquin, com podrien ser, quan l’obligat a la seva expedició 

compti amb varis establiments o bé quan realitzi operacions de diferent naturalesa. Quan 

l’empresari o professional expedeixi factures rectificatives d’operacions efectuades el 

mateix any natural, també serà obligatòria l’utilizació de diferents sèries. 

•La contraprestació total i el tipus d’IVA i opcionalment l’expressió d’IVA inclòs.  

•Quan una mateixa factura simplificada comprengui operacions subjectes a diferents tipus 

impositius de l’IVA, s’haurà d’especificar per separat, la base imposable corresponent a 

cada una de les operacions. 

 

b) Contingut nou: 

•La data d’expedició i la data de les operacions que es documenten o del pagament si és 

diferent de l’expedició de la factura. 

•La identificació del tipus de béns entregats o dels serveis prestats. 

•Tanmateix quan una mateixa factura simplificada comprengui operacions subjectes a 

diferents tipus impositius de l’IVA, s’haurà d’especificar per separat, la base imposable 

corresponent a cada una de les operacions. 

•En factures rectificatives, referència de la factura rectificativa i de les especificacions que 

la modifiquen. 

•Quan el destinatari de l’operació sigui un empresari o professional, i així ho exigeixin, 

l’expedidor de la factura rectificativa haurà de fer constar el número d’identificació fiscal 

i el domicili del destinatari de les operacions, i la quota tributària que es repercuteix 

consignant-se per separat. També s’haurà de fer constar les dades descrites anteriorment 

quan el destinatari de l’operació no sigui un empresari o professional i així ho exigeixi per 

l’exercici de qualsevol dret de naturalesa tributària.  

 

• Els que van en van per estimació objectiva (mòduls) en IRPF i per recàrrec 

d’equivalència en IVA no estan obligats a emetre factura simplificada. 

 

Modificació del contingut de les factures ordinàries 
 
Tanmateix el Reial Decret 1619/2012 també introdueix una sèrie de modificacions en el 

continguts de les factures ordinàries o completes. Les modificacions més significatives són 

les següents: 

a) Es suprimeix, quan el destinatari és una persona física que no actua com empresari o 

professional, la no obligació de consignar el seu domicili. 

b) Quan existeixi inversió del subjecte passiu s’haurà d’incloure la menció “inversió del 

subjecte passiu”. 

c) Quan s’apliqui el règim especial d’agències de viatges s’haurà d’incloure la menció 

“règim especial d’agències de viatges”. 

d) Si s’aplica el règim especial de béns usats, objectes d’art, antiguitats i objectes de 

col.lecció, s’haurà d’incloure les mencions “règim especial de béns usats”, “règim 

especial dels objectes d’art” o “règim especial d’antiguitats i objectes de col.lecció”. 



e) Es suprimeix la no consignació de dades del destinatari que no sigui empresari o 

professional en factures de quantia inferior a 100 euros. 

f) S’elimina la obligació d’expedir factura en determinades prestacions de serveis financers i 

d’assegurances. 

g) S’estableix com a termini per a l’expedició de les factures el moment de realitzar les 

operacions o abans del dia 16 del mes següent al meritament de l’iva de l’operació si el 

destinatari és un empresari o professional o abans del dia 16 del mes següent a aquell en 

que s’inicia la expedició o transport.  

 
 

Per qualsevol dubte o aclariment poden contactar amb el nostre despatx o a través de la plana web 

http://www.paresiaubia.com. 

 

 

Atentament,  

 

 

 

Departament Fiscal 
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