
 

 

 

 

LES FACTURES 1. LA FACTURA SIMPLIFICADA 

El Reglament de Facturació preveu dos tipus de factures: la completa o ordinària i la 
simplificada que substitueix els anteriors “tiquets”. 

Les factures simplificades es poden expedir quan el seu import no supera els 400 euros IVA 
inclòs o quan el seu import no excedeixi els 3.000 euros  i l’activitat sigui  a la llista que el 
lector trobarà més endavant. 

Factures simplificades 

Es poden fer quan: 

1. El seu import total no supera els 400 euros, IVA inclòs. 

2. Quan calgui fer una factura rectificativa encara que la rectificada sigui complerta1. 

3. L’Agència Tributària hagi autoritzat expressament l’ús d’aquest tipus de factures. 

4. Quan el seu import no superi els 3.000 euros, IVA inclòs en les següents operacions: 

a. Vendes al detall 

b. Vendes o serveis en ambulància 

c. Vendes o serveis a domicili del consumidor 

d. Transport de persones i els seus equipatges 

e. Serveis d'hostaleria i restauració prestats per restaurants , bars , cafeteries , 

orxateries , xocolateries i similars , així com també el subministrament de 

begudes o menjars per consumir al moment. 

f. Sales de ball i discoteques. 

g. Serveis telefònics, cabines d'ús públic o mitjançant targetes que no permetin 

la identificació del portador 

h. Serveis de perruqueries i instituts de bellesa. 

i. Utilització d'instal·lacions esportives. 

j. Revelat de fotografies i serveis prestats per estudis fotogràfics. 

k. Aparcament i estacionament de vehicles. 

l. Lloguer de pel·lícules. 

m. Serveis de tintoreria i bugaderia. 

n. Utilització d'autopistes de peatge 

 
 
 

                                                           
1
 Cas molt poc utilitzat doncs si l’empresa està acostumada a fer factures normals és molt estrany que faci servir 

una simplificada per rectificar. 



 

 

 

No es poden fer quan: 

1. Els lliuraments de béns són  destinats a un altre estat membre de la CE. 

2. Són unes operacions específiques com ara les vendes a distància i de béns objecte 

d’Impostos especials que, per aplicació de les regles de localització, s’entenen fetes 

en el territori d’aplicació de l’IVA espanyol. 

3. Les operacions no localitzades en el territori espanyol d’aplicació de l’IVA sobre les 

que hi hagi l’obligació d’expedir factura. 

4. Operacions en que el proveïdor no està establert al país i el mateix subjecte passiu 

destinatari de la factura l’expedeixi  en nom i per compte del proveïdor. 

Contingut d’aquesta factura 

1. El número i sèrie 

2. La data de realització. 

3. La data en què s’han fet les operacions
2 quan no sigui la mateixa que la de realització. 

4. El NIF de qui lliura la factura3. 

5. Les dades d’identificació de qui lliura la factura, es a dir, nom i cognoms o raó social. 

6. Identificació del tipus de béns entregats o de serveis prestats.4 

7. El tipus impositiu. Opcionalment es pot posar l’expressió “Iva inclòs” però aquesta 

expressió no pot substituir en cap cas el tipus d’IVA, en tot cas es posen, com a 

deferència les dues. Quan en una mateixa factura hi ha operacions amb diferents tipus 

impositius de l’IVA, s’ha d’especificar per separat  la part de base imposable 

corresponent a cadascuna de les operacions. 

8. La contraprestació total o sigui, el total a pagar. 

9. En cas de factures rectificatives, la referència expressa i inequívoca de la factura 

rectifica da i de les especificacions que es modifiquen. En el cas de fer-ne és millor fer 

servir una sèrie diferent5 cosa que és obligatori en les factures completes.  

10. Per poder aplicar la deducció quan el destinatari sigui un empresari o professional 

també caldrà posar: 

a. NIF atribuït per l’Administració tributària espanyola o, si s’escau, per la d’un 

altre Estat membre de la UE, així como el domicili del destinatari de les 

operacions. 

b. La quota tributària que, si s’escau que repercuteixi, s’ha de consignar per 

separat. 

 

 

                                                           

2 O, si es dóna el cas, la data en que es fa un pagament anticipat a una factura posterior 

3 És el NIF de qui lliura la factura. En el cas de fer-la a un empresari o professional que vulgui deduir l’impost s’ha de 

fer sempre una factura complerta.  

4
 Alerta amb aquesta modificació de l’articulat a partir del 01-01-13l doncs cal descriure el producte o servei 

realitzat i no sempre es fa. El que vol l’AEAT és poder identificar a quin tipus d’IVA va cada operació. 

5 Sèrie que és obligatòria en el cas de factures completes. 



 

 

 

 
 
 
Continguts especials per alguns tipus d’operacions 

Aquests continguts especials tenen molt poca rellevància doncs lo normal en aquestes 
operacions és utilitzar la factura completa. 

Cal fer-ne menció especial a la factura simplificada,
6 

 

1. Quan l’operació està exempta de l'IVA . La menció pot ser “operació exempta d’IVA” 

2. Quan hi ha lliuraments de mitjans de transport nous exemptes de l'IVA per estar 

destinats a un altre Estat de la UE s'han de fer constar a la factura les següents dades : 

a. Les característiques dels vehicles  

b. La data de la primera posada en servei 

c. Les distàncies recorregudes o hores de navegació realitzades fins al lliurament 

3. Quan la factura la faci el destinatari de l'operació, la menció « facturació pel destina-

tari » 

4. Si el subjecte passiu de l'IVA és l'adquirent o destinatari de l'operació , la menció        

“inversió del subjecte passiu”. 

5. Quan s'apliqui el règim especial de les agències de viatges , la menció « règim especial 

de les agències de viatges » . 

6.  Quan s'apliqui el règim especial dels béns usats , objectes d'art , antiguitats i 

objectes de col·lecció , la menció « règim especial dels béns usats » , « règim especial 

dels objectes d'art» o « règim especial de les antiguitats i objectes de col·lecció » . 

 

Girona, octubre de 2013 

                                                           
6
 En la majoria d’aquests casos les empreses o professionals utilitzen la factura complerta. 


