REQUISITS MÍNIMS DE FACTURES
(Beneficiaris de subvencions)
Regulats en el RD 1496/2003, de 28 de novembre (actualitzat pel Reial Decret
1619/2012, de 30 de novembre RCL 2012/1636)
Amb la finalitat d’establir un sistema harmonitzat en el marc europeu, s’estableix un
sistema de facturació basat en dos tipus de factures: la factura completa o ordinària, i
la factura simplificada que substitueix els tiquets.
FACTURA COMPLETA O ORDINÀRIA
1. Número de factura i, si és el cas, sèrie . El número de factura sempre ha de
ser correlatiu, és a dir, no es poden emetre dos factures amb el mateix número
de factura i sèrie. A més, és important que guarde correlació amb la data de
factura, és a dir: si tenim una factura amb número 12 i data 11 de setembre, la
factura 13 no podrà tindre una data anterior.
2. La data d’expedició de la factura.
3. Nom i cognoms o Raó social tant de l’obligat a expedir factura com del
destinatari de les operacions.
4. NIF de l’empresari i del destinatari.
5. Domicili fiscal de l’empresari i del destinatari.
6. Descripció de les operacions (prestació del servici o productes que es venen)
i import, incloent-hi el preu unitari sense impost, així com qualsevol descompte
que no estiga inclòs en el preu unitari.
7. Tipus d’IVA aplicable o aplicables en el cas que hi haja més d’una operació
amb tipus impositiu diferent.
8. Desglossament entre BASE i QUOTA d’IVA. Si la factura té diversos tipus
d’IVA, la factura ha de mostrar per separat la base i la quota corresponent a
cada un dels tipus.
9. Data de realització de l’operació, o, si és el cas, del pagament anticipat,
sempre que siga diferent de la data d’expedició de la factura.
10. En el cas d’emetre una factura exempta o no subjecta a IVA és necessari
indicar el precepte de la Llei que ho preveu. (Directiva 2006/112/CE o la Llei
d’IVA)
Supòsits especials:
1. En el cas d’entregues de mitjans de transport nous, la factura ha de contindre’n
les característiques, la data de la seua primera posada en servici i les
distàncies recorregudes fins a l’entrega.
2. Si el destinatari és qui expedeix la factura en lloc del proveïdor, esta ha
d’incloure la menció “facturació a càrrec del destinatari”.
3. En el cas que el subjecte passiu de l’impost siga el destinatari de l’operació, en
la factura s’ha d’especificar “inversió del subjecte passiu”.
4. En cas d’aplicació del règim especial de les agències de viatge, es farà la
menció de “règim especial de les agències de viatge”.
5. Quan es tracte de béns usats, objectes d’art, antiguitats i objectes de col·lecció,
es farà la corresponent menció de “règim especial de béns usats” o el que
corresponga segons la naturalesa del bé.
FACTURA SIMPLIFICADA
L’obligació d’expedir factura pot ser complida per mitjà de factura simplificada i còpia d’esta en
els supòsits següents:
1. Quan l’import no excedisca de 400 € IVA inclòs.
2. Quan es tracte de factura rectificativa.

De la mateixa manera, els empresaris o professionals podran expedir factura simplificada en
les següents operacions, sempre que el seu import no excedisca de 3.000 € IVA inclòs:
-

-

Vendes al detall de béns mobles corporals o semovents, inclús les realitzades per
fabricants sempre que el destinatari siga consumidor final i que el bé no presente
característiques d’ús empresarial.
Vendes o servicis ambulants.
Vendes o servicis a domicili del consumidor.
Transports de persones i dels seus equipatges.
Servicis d’hostaleria i restauració.
Servicis prestats per sales de ball i discoteques.
Servicis telefònics prestats per mitjà de cabines d’ús públic i targetes que no permeten
la identificació del portador.
Servi cis de perruqueria i bellesa.
Utilització d’instal·lacions esportives.
Revelat de fotografies i servicis prestats per estudis fotogràfics.
Aparcament i estacionament de vehicles.
Lloguer de pel·lícules.
Servicis de tintoreria i bugaderia.
Utilització d’autopistes de peatge.

En tot cas, totes les factures simplificades han de contindre, almenys, les dades següents:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Número i, si és el cas, la sèrie.
La data de la seua expedició.
La data en què s’hagen efectuat les operacions o la que, si és el cas, s’haja efectuat el
pagament anticipat, sempre que siga una data diferent de la d’expedició de factura.
NIF, nom i cognoms, raó social o denominació social completa de l’expedidor.
Descripció del tipus de bé entregat o del servici prestat.
IVA aplicat i, opcionalment, també es pot incloure l’expressió “IVA inclòs”. En cas
d’haver-hi diverses operacions amb distints tipus d’IVA, cal especificar per separat cada
base imposable amb el seu IVA corresponent.
Contraprestació total.

D’altra banda, ha de tindre’s en compte que en cap cas es consideraran factures els
documents següents:
- Factures enviades en suport electrònic (fitxers PDF, Word, Excel...), per correu
electrònic o semblant.
- Factures enviades per fax.
- Fotocòpies.
- Altres documents no admesos en Dret.
A continuació s’exposa un model amb tots els elements necessaris que ha de
contindre una factura.

MODEL DE FACTURA
És obligatori indicar en
la factura les dades
fiscals completes del
proveïdor

Núm. de factura
NÚM. de Sèrie

DADES DEL PROVEÏDOR
És obligatori indicar núm. de factura i,
si és el cas, núm. de sèrie. Tals núm. han
de ser correlatius entre si i amb la data

Nom o Raó social
Domicili (Domicili Social)
Municipi/ Província / CP
CIF o NIF

d’expedició

S’ha d’indicar la data d’expedició
de la factura i la data de
realització de l’operació si foren
distintes

Les dades fiscals completes del
client han d’aparéixer en la
factura: nom o raó social, CIF o
NIF i domicili social

Quantitat
180

Data

DADES DEL DESTINATARI /
BENEFICIARI SUBVENCIÓ
Nom o Raó social del beneficiari de subvenció
Domicili (Domicili social)
Municipi/ Província/ CP
NIF o CIF

Descripció

Preu Unitari

TOTAL

10 €

1.800 €

Albarà núm. 110501. Material de
papereria (carpetes) per al projecte XXX
de l’associació XXX.

És obligatori que el proveïdor desglosse la quantitat, la descripció, el
preu unitari sense impost i l’import total. La descripció del concepte
ha de ser prou detallat, de manera que permeta conéixer el servici o
subministrament prestat

BASE
1.800

IVA
21%

QUOTA IVA
378

TOTAL
2.178 €

Desglossament entre Base i Quota. Si la factura té
diversos tipus d’IVA, la factura ha d’arreplegar per
separat base i quota corresponent a cada un dels tipus
La factura portarà incorporada la
data i firma del seu expenedor o
del seu representant legal, i, si és
el cas, segell de la mercantil
-En el cas que emetem una factura exempta o no subjecta a IVA, és necessari fer referència a
les disposicions corresponents de la Directiva 2006/112/CE, o a les de la Llei d’IVA.
-En el cas que la factura siga d’un professional, s’han d’indicar els descomptes aplicables en
concepte d’IRPF.
-Núm. de compte bancari, si és el cas.

