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Em plau comunicar-vos el nou tractament de l’IVA suportat en els projectes d’investigació.
A fi que l’IVA que es recupera de la Hisenda Pública no es comptabilitzi com una major despesa en els
projectes d’investigació, aquest ha de tenir un tractament no pressupostari i, per tant, només s’ha de
carregar al pressupost del projecte l’import de la base de la factura, mentre que l’import de l’IVA s’ha
de comptabilitzar a la partida no pressupostària MA87.
Aquesta mesura afecta la comptabilitat de les partides analítiques dels projectes d’investigació (de la
Unió Europea, nacionals, CAIB, UIB i altres), VHPSUH OOLJDWV D O¶HFRQzPLF $ (excepte les
despeses de personal, viatges i despeses de representació). També han de tenir el mateix tractament
comptable les partides d’Infraestructura científica, de Material científic (reparació i reposició) i
d’2YHUKHDGV que cofinancin els projectes esmentats, cas en què l’import del cofinançament s’ha de
posar en una analítica específica també lligada a la partida 645/541A.
Com a conseqüència d’aquest tractament es produeixen els següents efectes a la comptabilitat:
1. Al programa CTB, quan comptabilitzeu una factura de material inventariable o fungible a l’analítica
del projecte o al seu cofinançament (645/541A):
En el cas de despeses menors de 1.500 euros (ADOP) :
•

El registre de la factura s’ha de fer igual que fins ara.

•

Quan fem els actes administratius de despesa, l’import de l’acte ha de coincidir amb l’import
de la base de la factura.

•

Als apartats de dades generals i documents no hi ha canvis.

•

A l’apartat de les línies s’ha de posar l’import de la base de la factura, i en el moment que el
programa aplica l’acte, automàticament fa una imputació no pressupostària de l’import de
l’IVA; l’acte definitiu resulta per l’import que s’ha de pagar al proveïdor.

En el cas de despeses superiors a 1.500 euros (fases A, D, AD, OP):
•

En el document de proposta de despesa (A, AD), per poder fer la comanda al proveïdor per
l’import total del pressupost que ens ha presentat, dins l’apartat de dades generals, el
programa ens donarà la possibilitat d’informar sobre el tipus i l’import de l’IVA, de tal
manera que quan apliquem el document la comanda sigui per l’import total del bé.

•

La fase OP funcionarà igual que l’ADOP.
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2. Atès que el programa CTB és multipartida, i que ara tenim partides amb distint tractament, QRHVSRW
FRPSWDELOLW]DUXQDIDFWXUDSHUGXHVRPpVSDUWLGHVTXHWLQJXLQWUDFWDPHQWG¶,9$ GLIHUHQW Això
significa que la comptabilització d’una factura amb càrrec a una partida de projecte d’investigació
només es pot cofinançar amb partides d’Infraestructura científica, Material científic (reparació i
reposició) i 2YHUKHDGV, excepte per a despeses de personal i de viatges.
3. 1RHVSRGHQIHUFjUUHFVLQWHUFHQWUHVHQWUHDQDOtWLTXHVDPEGLIHUHQWWUDFWDPHQWG¶,9$.
4. En el cas G¶DGTXLVLFLRQV GH PDWHULDO LQYHQWDULDEOH que es facin amb càrrec a projectes
d’investigació, l’import que es comptabilitzarà com a YDORU GHO Ep D HIHFWHV GH O¶LQYHQWDUL KD GH
FRLQFLGLUDPEO¶LPSRUWSUHVVXSRVWDULGHODGHVSHVD. Per tant, no ha de formar part del valor del bé
l’IVA que es recupera de la Hisenda Pública.
5. Pel que fa a les RSHUDFLRQV LQWHULRUV, us recordam que per poder recuperar l’IVA de la Hisenda
Pública és imprescindible disposar deOD IDFWXUDDPEWRWVHOVUHTXLVLWVIRUPDOV que la normativa de
l’IVA exigeix i recollits a l’article 10 de les normes d’execució pressupostària de la UIB per a l’exercici
2005.
6. Quant a les DGTXLVLFLRQVLQWUDFRPXQLWjULHVQRKHXGHIHUHOFjUUHFGHO¶,9$LQWUDFRPXQLWDUL. La
comptabilització d’aquest el farà directament el Servei de Comptabilitat i Pressuposts. Us recordam que
per poder recuperar l’IVA d’adquisicions intracomunitàries, que la UIB està obligada a autotransferirse, a la factura del proveïdor hi ha de figurar el seu VAT i s’ha de comunicar el nostre
(ESQ0718001A).
7. Pel que fa a l’IVA de les importacions, us indicarem en una circular específica com s’ha de
comptabilitzar.
Per a qualsevol dubte o aclariment podeu telefonar a Antònia Fullana (ext. 34 15), Pilar Blanco (ext. 29
22) i/o Matilde López (ext. 34 19).
Palma, 9 de febrer de 2005
El Gerent,

Andreu Alcover

A tots els responsables del tràmit de documents comptables.
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