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A continuació els informem de les novetats incloses en la Nova Llei contra el Frau Fiscal 2012 : 

Per totes les activitats relacionades amb un Promotor/ Contractista : Inversió dels Subjecte 

Passiu. 

• En l´article 84 (subjectes passius IVA) Boe del 30-10-2012: 

 

Per a tots aquells empresaris o professionals que realitzen las  operacions subjectes a l ´Impost  

No hauran de repercutir IVA en els següents supòsits : 

    Apartat “f” : 

 

- Execucions d´obra, amb o sense aportacions de materials, així com cessions de 

personal per a la seva realització, conseqüència de contractes directament formalitzats 

entre el promotor i el contractista que tingui per objecte la urbanització de terrenys o 

la construcció o rehabilitació d´edificis. 

 

- El mateix succeirà amb els destinataris de les operacions , siguin a la vegada el 

contractista principal o d´altres subcontractistes. 

 

Aquesta disposició ha entrat en vigor el dia 31/10/2012. 

En la confecció de les factures que compleixin les condicions “sense IVA” s’expressarà el motiu 

de no aplicació :  “ no se aplica IVA en compliment de l´apartat “f” , número 2 de l´apartat u 

de l´art. 84 de la llei 37/1992 de l´Impost “. 

A més a més , al mateixa llei contempla :  

• A  partir del pròxim dia 19 de novembre no es podran pagar en efectiu (s'entén per efectiu el 

paper moneda i moneda metàl•lica nacionals o estrangers; xecs bancaris al portador 

denominats en qualsevol moneda; qualsevol altre medi físic, fins i tot electrònic, concebut per 



ser utilitzat com a mitjà de pagament al portador) les operacions, en les que alguna de les 

parts intervinents actuï en qualitat d'empresari o professional, amb un import igual o superior 

a 2.500 euros o el seu contravalor en moneda estrangera. És a dir, afecta tant les operacions 

entre empresaris com les operacions entre empresaris i particulars. Només queden fora 

d'aquesta limitació els pagaments entre particulars i els pagaments i ingressos realitzats en 

entitats de crèdit. 

 

• El citat import serà de 15.000 euros o el seu contravalor en moneda estrangera quan el 

pagador sigui una persona física que justifiqui que no té el seu domicili fiscal a Espanya i no 

actuï en qualitat d'empresari o professional. 

 

• Per evitar el fraccionament del pagament d'una mateixa factura en imports inferiors a 

2.500 euros, la Llei especifica que per al còmput dels 2.500 € se sumaran tots els pagaments en 

què s'hagi pogut dividir una mateixa operació. 

 

• Respecte de les operacions que no es puguin pagar en efectiu, els intervinents en les 

operacions hauran de conservar els justificants del pagament, durant el termini de 5 anys des 

de la data d'aquest, per acreditar que es va efectuar a través d'algun dels mitjans de pagament 

diferents de l'efectiu. Així mateix, estan obligats a aportar aquests justificants a requeriment 

de l'Administració Tributària. 

 

• Els qui incompleixin aquesta limitació (es considera infracció greu) s'enfrontaran a 

multes del 25% del valor del pagament fet en efectiu. Tant el pagador com el receptor del 

pagament respondran de forma solidària de la infracció, per la qual cosa l'Administració es 

podrà dirigir contra qualsevol d'ells. 

 

• Si la denúncia procedeix d'una de les parts que hagin intervingut en l'operació, Hisenda 

no aplicarà cap sanció a aquesta part si voluntàriament el posa en coneixement de l'Agència 

Tributària (s'ha de denunciar davant l'Agència Estatal d'Administració Tributària, dins els 3 

mesos següents a la data del pagament efectuat en incompliment de la limitació, l'operació 

realitzada, el seu import i la identitat de l'altra part intervinent). 

 

 


