AJORNAMENTS I FRACCIONAMENTS
No es permetrà l'ajornament o fraccionament de:
les retencions i ingressos a compte.
les liquidacions tributàries fermes total o parcialment en virtut de
resolució ferma quan prèviament hagin estat suspeses durant la
tramitació del corresponent recurs o reclamació en seu administrativa
o judicial.
S'elimina la possibilitat d'ajornament o fraccionament d'obligacions
tributàries que hagi de complir l'obligat a realitzar pagaments
fraccionats de l'Impost sobre Societats.
S'elimina la possibilitat d'ajornament o fraccionament dels tributs
repercutits (IVA). Només seran ajornables en el cas que es justifiqui
degudament que les quotes repercutides no han estat efectivament
pagades.
Entra en vigor aquest últim període impositiu del 2016

MESURES DE LLUITA CONTRA EL FRAU I MODERNITZACIÓ DE
L'IVA
Aquestes mesures es centren en la posada en marxa del nou sistema de
Subministrament immediat d'Informació (SII) que permetrà a l'Agència
Tributària obtenir informació gairebé en temps real de les transaccions i, per
tant, millorant el control tributari.
Subministrament immediat d'informació (SII)
Amb les modificacions introduïdes en el Reglament de l'impost sobre el valor
afegit s'instaura un nou sistema de gestió de l'IVA basat en l'administració dels
Llibres Registre de l'impost, a través de la Seu electrònica de l'AEAT,
mitjançant el subministrament quasi immediat dels registres de facturació.
S’haurà de trametre a l'AEAT els detalls sobre la facturació per via electrònica
de manera que, amb aquesta informació es vagin configurant, pràcticament
en temps real, els diferents llibres de registre. En el supòsit de factures
simplificades, emeses o rebudes, es poden agrupar, sempre que compleixin
determinats requisits, i enviar els registres de facturació del corresponent
assentament resum.

S'estableix un termini general de quatre dies per a la remissió electrònica de
la informació des de la data d'expedició de la factura, o des que es produeixi
el seu registre comptable (exclosos dissabtes, diumenges i festius nacionals).
No obstant això, durant el primer semestre de vigència del SII, els
contribuents tindran un termini extraordinari d'enviament de la informació
que serà de vuit dies (també exclosos dissabtes, diumenges i festius
nacionals).
Col·lectiu inclòs obligatòriament en el SII
Tots aquells subjectes passius amb obligació d'autoliquidar l'IVA mensualment.
En concret, seran inclosos obligatòriament en el SII els contribuents:
Els inscrits en el Registre de devolució mensual de l'IVA (REDEME)
Les grans empreses (aquelles que comptin amb una facturació anual de més
de sis milions d'euros)
Els grups d'IVA.
Entrada en vigor d'aquesta obligació
1 juliol 2017.
Avantatges del sistema:
Els contribuents inclosos en el SII, per als quals el termini d'autoliquidació
de l'IVA era mensual, veuran ampliat en deu dies el seu termini de presentació
de les autoliquidacions.
El termini, amb caràcter general, serà del 20 al 30 de cada mes següent,
excepte el mes de febrer, on el termini conclourà l'últim dia del mes.
Reducció de les obligacions formals, suprimint l'obligació de presentació
dels models 347 (operacions amb tercers), 340 (informació sobre Llibres
Registre) i 390 (resum anual de l'IVA).
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