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MODIFICACIÓ DEL TERMINI PER REMETRE FACTURES A EMPRESES I
PROFESSIONALS
Fins al 31-12-2016, el termini de remissió de les factures en el cas que el destinatari sigui
un altre empresari o professional era el d'un mes des de la data d'expedició de les
factures. Des de l’01-01-2017 les factures han de ser remeses abans del dia 16 del mes
següent al de realització de l'operació.
Benvolgut/da Sr/a:
Li recordem que des de l'1 de gener de 2017, la Disposició final segona del Reial decret
596/2016 ha modificat l'article 18 del Reglament de facturació (Reial decret 1619/2012),
per especificar que, en el cas que el destinatari sigui un empresari o professional, la
factura se li haurà de remetre abans del dia 16 del mes següent a aquell en què s'ha
produït la meritació de l'IVA corresponent a l’operació esmentada o en el cas de les
operacions acollides al règim especial del criteri de caixa abans del dia 16 del mes
següent a aquell en què s'hagués realitzat.
Per exemple, si la data de l'operació és de l'1 de febrer de 2017, el termini màxim
d'emissió i remissió de la factura és el 15 de març de 2017.
Fins al 31-12-2016, el termini de remissió de les factures en el cas que el destinatari sigui un
altre empresari o professional era el d'un mes des de la data d'expedició de les factures.
És a dir, les factures per operacions realitzades el mateix mes s’havien d'emetre abans del
dia 16 del mes següent. I una vegada expedides, s’havien de remetre als clients en el
termini d'un mes des de la data d'emissió.
Per tant, si vostè emet les factures de manera quinzenal o mensual, tingui en compte que
a partir del 2017 les factures han de ser remeses abans del dia 16 del mes següent al de
realització de l'operació. És a dir, el termini màxim per expedir i remetre les factures és el
mateix.
Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o
aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.
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Una salutació cordial,

BIGAS ASSESSORIA I GESTIO, SLP

Avisem expressament que la informació aquí recollida és de caràcter general i, abans d’aplicar qualsevol norma, s’ha de fer un
estudi de cada cas en concret. A més a més s’ha de tenir en compte que determinats coeficients i límits que es mencionen de
forma separada són els aplicables a Catalunya, que té capacitat normativa pròpia.
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