
 
 

 

IVA – RÈGIM ESPECIAL CRITERI DE CAIXA (RECC) 
 

 

La data d’inici és 01/01/2014 

 

Aquest règim és OPTATIU el qual permetrà que els empresaris autònoms i PIMES 

amb un volum d'operacions NO superior als 2.000.000€, puguin ingressar l'IVA 

repercutit en el moment del cobrament total o parcial amb el límit del 31/12 de l’any 

següent (caldrà justificar la data, import i mitjà de cobrament), i deduir-se el suportat en 

el moment del pagament total o parcial amb el mateix límit del 31/12 de l’any següent. 

 

Els empresaris NO inclosos en aquest règim però destinataris de béns o serveis que SÍ 

que ho estan, només podran deduir-se l'IVA en el moment del pagament total o parcial, 

amb el límit del 31/12 de l'any següent (caldrà justificar la data, import i mitjà de 

pagament), és a dir si nosaltres reben una factura d’un proveïdor el qual s’ha acollit  

aquest règim no ens podem deduir l’IVA de la factura fins que no hagim fet el 

pagament. 

 

 

Requisits per acollir-se 

 

 El volum d’operacions de l’any anterior no pot ser superior a 2.000.000 €. 

Si es va iniciar l'activitat a mitjans de l'any anterior, l'import s’elevarà a l'any 

Si iniciem activitat: es podrà aplicar el règim a l'any en curs. 

 

 Aquells empresaris que durant l’execici cobrin en efectiu menys de 100.000€ 

a un mateix client. 

 

 

Operacions que NO s’hi poden acollir 

 

 Les acollides als Règims següents: Simplificat (mòduls), d'agricultura, 

ramaderia i pesca, amb recàrrec d'equivalència, d'or d'inversió, serveis realitzats 

per via electrònica i grup d'entitats. 

 

 Exportacions i lliuraments intracomunitaris (articles 21, 22, 23, 24 i 25 de la 

LIVA). 

 

 Importacions i operacions assimilades. 

 

 Adquisicions intracomunitàries de béns. 

 

 Aquelles operacions a les que sigui d’aplicació la regla d’inversió del subjecte 

passiu. 

 

 Autoconsums (articles 9.1 i 12 LIVA). 

 



 
 

Obligacions formals: 

 

 A les factures s’ha de fer constar les sigles RECC  “Règim Especial del Criteri 

de Caixa” conforme la persona que la reb sàpiga que qui ha emès la factura s’ha 

acollit aquest règim. 

 

 Al llibre registre de factures emeses caldrà incloure la referència al fet que 

l’operació està acollida al RECC, la data, l’import i el mitjà de cobrament. 

 

 Al llibre registre de factures rebudes caldrà incloure la referència al fet que 

l’operació està acollida al RECC, la data, l’import i el mitjà de pagament . 

 

 

Data d’inclusió: 

 

Durant el mes de desembre de l'any anterior, a efectes a 1 de gener i en el cas d’inici 

d’activitat, en la declaració d’alta. 

 

 

Data d’exclusió: 

 

Si s’aplica el règim i no es compleixen els requisits, s’ha de comunicar durant el mes de 

gener de l’any en el que ha de tenir efectes. 

 

 

Data de Renúncia:  

 

En cas que es volgués renunciar s’ha de presentar durant mes de desembre i té una 

durada de 3 anys. 

 

 

Model 347:  

 

Els empresaris acollits al RECC i els destinataris d’operacions afectades pel RECC, 

hauran d’incloure aquestes operacions en dos apartats indicant la base de còmput anual 

(i NO trimestral): 

 

- El general, per l’import de les operacions realitzades. 

 

- El del RECC, per l’import de les operacions segons el criteri de caixa. 

 

 

 

 

Olot, Novembre 2013 


