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Olot, 24 de maig de 2010  

 

 

RECUPERACIÓ DE L’IVA EN EL CAS DE CRÈDITS INCOBRABL ES 

 

El Real Decret Llei 6/2010 ha flexibilitzat els requisits i escurçat els terminis per a 

recuperar l'IVA en el cas de  crèdits incobrables .  

 

Per a poder recuperar l' IVA de les factures total o parcialment incobrables expedides 

a clients no declarats en concurs de creditors, fins ara, el subjecte passiu havia d'haver 

instat el seu cobrament mitjançant reclamació judicial al deutor, i des de 14.04.2010 

també és possible mitjançant un requeriment notarial. 

 

En cas de crèdits deguts per Ens públics, la reclamació judicial o requeriment notarial 

anterior se substituirà per una certificació  expedida per l'òrgan competent de l'Ens 

públic deutor d'acord amb l'informe de l'Interventor o Tresorer d'aquell en el qual consti 

el reconeixement de l'obligació a càrrec del mateix i la seva quantia. 

 

 

A més, per als empresaris o professionals  que el volum d'operacions de l'any natural 

immediat anterior no hagués excedit de 6.010.121,04 €,  s'estableix un termini més 

reduït  per a poder tramitar la recuperació de l'IVA.  

 

És a dir, per a poder considerar un crèdit com total o parcialment incobrable, a més de 

complir amb la resta de condicions, és necessari que hagin transcorregut 6 mesos 

(abans 1 any) des del meritament de l'Impost repercutit sense que s'hagi obtingut el 

cobrament de tot o part del crèdit. 

 



 

 

Per tant, des de 14.04.2010, les empreses que el seu volum d'operacions de l'any 

natural immediat anterior no hagués excedit de 6.010.121,04 €, disposaran de 6 

mesos a contar des del meritament de l'impost repercutit per a instar el cobrament  

als deutors, mitjançant requeriment notarial o reclamació judicial.  

 

Finalitzat el termini de 6 mesos, i havent complert tots els requisits, disposaran, com 

fins a ara, del termini de 3 mesos  per a modificar la base imposable  mitjançant 

l'expedició i remissió de la factura rectificativa en la qual es rectifiqui o, si escau, 

s'anul·li la quota repercutida 

 

En el termini de 1 mes  a contar des de la data de la factura rectificativa cal 

comunicar a la AEAT la citada modificació, tal com s'estableix reglamentàriament 

(Art.24 Reglament IVA). 

 

No obstant això i de forma transitòria, disposaran de termini fins al 14.07.2010  per a 

procedir a reduir la base imposable d'aquelles factures total o parcialment 

incobrables que a data 14.04.2010  hagués transcorregut més de 6 mesos però 

menys de 1 any i 3 mesos  des del meritament de l'impost. 

 

 

Per a qualsevol dubte o aclariment poden contactar amb el nostre despatx.  

 

Atentament, 

 

 

GESTORIA CASTELLS, SL 

 

 

 

 

 

 

 
La informació que conté aquesta transmissió és confidencial, i el seu ús és únicament permès als seus destinataris. Si no sou la persona destinatària de la transmissió, us 

preguem ens ho comuniqueu ràpidament per telèfon 972260174 i en destruïu qualsevol copia, tant digital com en paper. De conformitat amb el que disposa la Llei 15/1999, us 

informem que les dades personals que ens faciliti  o que ha facilitat passaran a formar part d'un fitxer. Nosaltres som els responsables dels fitxers que tenen com a finalitat la 

gestió de las relacions entre nosaltres. I teniu el dret a l'accés, la rectificació, la cancel·lació i l'oposició en el e-mail administracio@gestoriacastells.com o bé en el nostre 

domicili social situat al C/Pare Roca nº 6 17800 d’Olot. 

 


