
 
 
 

COBRAMENT D’UN IMPAGAT AMB IVA RECUPERAT D’HISENDA 
 
 
Si la seva empresa va rebre un impagat i va recuperar l’IVA d’Hisenda segons el 
sistema que està establert, què passa si al final el client li acaba pagant? 
 
La seva empresa va recuperar l’IVA d’Hisenda d’un impagat acollint-se al sistema que 
la llei estableix per recuperar l’IVA amb els següents requisits. 
 

‐ Si la facturació anual de la seva empresa no supera els 6.010.121,04 euros, han 
d’haver passat sis mesos des de la data de la venda. Si supera aquesta xifra, ha 
d’haver passat un any. 

‐ Ha d’haver reclamat la venda per via judicial o per requeriment notarial. També 
és vàlid reclamar a través del nou procés monitori per via notarial. 

‐ La rectificació de les factures impagades ha de realitzar-se en el termini dels tres 
mesos següents des del transcurs dels sis mesos (o un any), i comunicar-se a 
Hisenda en un termini d’un mes des de l’emissió de la factura rectificativa.  

 
 
Què passa si cobro alguna quantitat d’aquest client impagat?  
 
Si després d’haver fet tots aquests tràmits el seu client li paga total o parcialment el que 
li deu, vostè ja no haurà de tornar a ingressar l’IVA prèviament recuperat. Quan 
s’ha recuperat l’IVA no cobrat (incloent-lo com menys IVA repercutit en la seva 
declaració periòdica), el client morós queda obligat a ingressar-lo a Hisenda. És a dir, 
l’IVA no li deu a vostè sinó que li deu a Hisenda. Per tant, els pagaments que li faci 
amb posterioritat, ja només seran del principal. 
 
Exempció. Aquesta regla en la qual vostè “s’oblida” de l’IVA en cas de recobrament té 
algunes exempcions.  
En concret, si el seu client és un particular o una entitat pública (per exemple, un 
ajuntament al qual la seva empresa presta serveis), la seva empresa seguirà tenint el dret 
a cobrar l’IVA de l’operació. Per tant, si es produeix el recobrament, haurà de tornar a 
ingressar l’IVA corresponent. Si el recobrament és parcial, s’entendrà que la part 
cobrada inclou principal i IVA, en la proporció que correspon. Així dons, si la seva 
empresa cobra 6.000 euros a compte del deute impagat, es considerarà que 4.958 euros 
són del principal i 1.042 euros de l’IVA (21%), import aquest últim que s’haurà 
d’ingressar.  
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