Nota de premsa

El Subministrament Immediat d’Informació
(SII) afectarà a 63.000 contribuents
-El SII suposa portar els llibres d’IVA directament des de la seu
electrònica de l’Agència Tributària amb l’objectiu es prevenir i lluitar
contra el frau fiscal.
-El portal digital del SII és molt visual i té 4 icones principals: novetats,
informació general, informació tècnica i normativa. A més, els contribuents
tindran un botó de consultes i dubtes.
-Diversos proveïdors informàtics ja tenen distintes aplicacions
informàtiques desenvolupades que poden ajudar a les empreses a
complimentar el Subministrament Immediat d’Informació.
Granollers (Barcelona), dimecres 21 de juny. La seu de la Unió Empresarial
Intersectorial-Cercle d'Empresaris a Granollers ha acollit avui la jornada sobre el
nou Sistema de Gestió de l’IVA basat en el Subministrament Immediat
d’Informació (SII) que entrarà en vigor el proper 1 de juliol i que afectarà a grans
empreses de més de 6 milions de facturació, grups d'IVA i inscrits en el REDEME
(Registre de devolució mensual de l'IVA).
La Jornada ha comptat amb la Cap de la Dependència Regional de Gestió
Tributària de l’Agència Tributària (AEAT) Lorena Echeverría i el Cap de la
Dependència Regional d’Informàtica Tributaria de l’AEAT de Catalunya Jaume
Saura tot comptant amb la presentació del president de la Unió Empresarial
Intersectorial Joan Díaz i amb la moderació del Director Adjunt de l’Àrea Fiscal
de l’oficina de Barcelona del despatx de serveis professionals JDA Juan José
Martínez.
Joan Díaz ha començat dient que hagués estat bé donar més temps a les
empreses per adaptar-se al SII però, d’altra banda, ha mencionat que és un
oportunitat per les companyies d’actualitzar els seus processos administratius. A
continuació, Juan José Martínez ha presentat els dos alts càrrecs regionals de
l’Agència Tributària.
Lorena Echeverría, cap de la Dependència Regional de Gestió Tributària de
l’Agència Tributària (AEAT), ha iniciat la seva intervenció tot dient que l’1 de juliol
comença el SII i és un canvi molt important per les empreses tot emfatitzant que

l’Agència Tributària té present aquesta rellevant modificació i les dificultats que
implica per les empreses.
El SII suposa portar els llibres d’IVA directament des de la seu electrònica de
l’Agència Tributària amb l’objectiu de prevenir i lluitar contra el frau fiscal i està
regulat pel Real Decret 596/2016.
L’Agència Tributària ha realitzat una prova pilot que els ha servit per modificar
algunes qüestions tècniques.
Echeverría ha matisat que també es requerirà a les companyies, tret de les
inscrites en el REDEME, que aportin la informació comptable del primer semestre
del 2017 abans del 31 de desembre d’aquest any per disposar així de la
documentació anual.
Segons l’Agència Tributària, el SII afectarà 63.000 contribuents a més de les
empreses que s’hi apuntin voluntàriament.
Echeverría ha subratllat que hi ha avantatges del SII com per exemple la no
necessitat de presentar les declaracions 390, 340 ni tampoc la 347. Hi ha afegit
que el Sistema de Subministrament d’Informació permetrà contrastar les factures
entre proveïdors i clients fent transparent la documentació de facturació entre les
parts.
Pel que fa a la informació per ser subministrada, s’hauran d’aportar el llibre de
factures emeses, el de factures rebudes, el de bens d’inversió i el de
determinades Operacions Intracomunitàries.
A continuació, Echeverría ha explicat els terminis per enviar telemàticament la
documentació a l’Agència Tributària. En particular, per les factures emeses es
tindran 8 dies naturals a partir de la data d’emissió de la factura. La facturació
emesa de cada mes en concret tindrà com a límit de presentació el dia 15 del
mes següent.
En el cas de les factures rebudes també seran 8 dies naturals però a partir de la
data de comptabilització.
A partir de l’1 de gener de 2018 els terminis passaran a ser de 4 dies per la
facturació emesa i rebuda.
Jaume Saura, cap de la Dependència Regional d’Informàtica Tributaria de
l’AEAT de Catalunya, ha començat la seva ponència entrant en directe al portal
del SII de l’Agència Tributària per mostrar de forma pràctica el funcionament del
Sistema. El portal digital té 4 icones principals: novetats, informació general,
informació tècnica i normativa. A més, els contribuents tindran un botó de
consultes i dubtes.
Saura, ha destacat que el SII s’ha obert aquest dilluns passat dia 19 de juny
perquè les empreses puguin fer proves de funcionament del sistema. En aquest
sentit, hi ha un apartat molt extens de preguntes/respostes.

La clau del sistema és el fet que el mateix permetrà emparellar de forma
telemàtica les factures entre clients i proveïdors.
De cara a facilitar el compliment del SII, Saura ha afegit que diversos proveïdors
informàtics ja tenen distintes aplicacions desenvolupades que poden ajudar a les
empreses, i que l’Ordre Ministerial preveu aquelles situacions amb
problemàtiques tècniques que impossibiliten el compliment del SII com per
exemple la caiguda dels sistemes de l’Agència Tributària.
A continuació, Saura ha parlat de les dos modalitats per presentar la informació
de la facturació; manual i automàtica tot recomanant l’última ja que la manual
seria pels casos d’un volum reduït en el número de factures. Jaume Saura ha
ressaltat que el sistema l’han desenvolupat perquè sigui molt visual.
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