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Per tal que la Universitat es pugui deduir l’IVA en les importacions és necessari complir amb els
requisits tècnics i documentals que va establir el Ministeri d’Hisenda a l’Ordre 3578/2003, d’11 de
desembre (BOE del 23), en la comptabilització de les importacions.
/DMXVWLILFDFLyGHOSDJDPHQWDOD+LVHQGD3~EOLFD GRFXPHQW dels imposts meritats amb motiu
de la importació pVHOUHTXLVLWLQGLVSHQVDEOHSHUTXqO¶,9$WLQJXLHOFDUjFWHUGHGHGXwEOH.
Per aquest motiu, us recordam el procediment que s’ha de seguir:
1.

Amb l’adquisició d’un material a un tercer país (és a dir, qualsevol que no sigui de la Unió
Europea), la Universitat assumeix el compromís de pagar, per una part, la factura amb el cost
del material/bé en qüestió al proveïdor estranger (la factura va sense IVA), i per altra part, la
liquidació dels imposts meritats amb motiu de la importació que es paga a l’Administració
Tributària.

2.

Habitualment el bé objecte de la importació el despatxa en duana una empresa externa a la
UIB, especialitzada en aquest tipus de tràmits, a la qual encomanam aquesta tasca.
Posteriorment entrega el bé a la Universitat i exigeix el pagament de les despeses de transport
o d’administració i l’IVA de la importació. L’habilitat pagador del centre paga la liquidació
que l’empresa li presenta (DUA). En aquest moment s’ha d’exigir a l’empresa que, al més
prest possible, presenti al Servei de Comptabilitat de la Universitat el document 031 original,
justificant d’ingrés a l’Administració Tributària.

3.

4.

/DSUHVHQWDFLyGHOGRFXPHQW original és molt important per dos motius:
-

$FUHGLWDO¶LQJUpVDO¶$GPLQLVWUDFLy7ULEXWjULD.

-

Acredita ODGDWDGHO¶LQJUpV, la qual és la que HQVGyQDHOGUHWDGHGXLUO¶,9$, que no
pot ser deduït en període distint al suportat. En conseqüència és molt important la
presentació del document 031 amb agilitat per part de l’empresa al Servei de
Comptabilitat de la Universitat.

Com a conseqüència d’aquest tractament, es produeixen els següents efectes a la comptabilitat:
Atès que en el moment de fer una comanda d’aquest tipus ja podeu calcular aproximadament
l’import total de la despesa, heu de fer un document comptable d’aprovació de despesa
(document A) sense especificar el tercer, per l’import total de l’adquisició.
Es tramita la comanda al proveïdor per l’import del bé sense IVA.
Quan ens arriba el material (amb el qual normalment ens envien la factura original) i la
liquidació de l’IVA en duana, s’han de tramitar el documents següents:
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-

Reconeixement de l’obligació i ordre de pagament (document OP) a favor del
proveïdor.

-

Reconeixement de l’obligació i ordre de pagament (document OP) a favor de l’empresa
que ens ha despatxat el bé en duanes. S’ha de posar ben clar a la descripció la
informació següent: ³'HVSHVHV G¶DGPLQLVWUDFLy L G¶LPSRVWV HQ GXDQHV VHJRQV '8$ GH

UHIHUqQFLD [[[[[[[[[[[ GHO PDWHULDO DGTXLULW L FRPSWDELOLWDW DPE O¶DFWH 23$'23 Q~P
[[[[´

Per fer aquest document comptable, al registre de la factura hi ha d’haver una part
exempta, i per altra part les despeses del transport o d’administració, de les quals hem
d’especificar l’IVA.

5. Quan el document 031 arribi al Servei de Comptabilitat i Pressuposts, comprovarem si la data
de l’ingrés a Hisenda ens permet reflectir aquesta operació com a deduïble a la propera
liquidació trimestral d’IVA de la Universitat. Si és que sí, i aquesta despesa l’ha suportada una
de les partides d’un projecte d’investigació, procedirem a reintegrar amb un ADOP/ l’import
de l’IVA que ens hem deduït al projecte.
Aquest procediment l’hem de seguir sempre per a qualsevol importació, però és imprescindible en el
cas que no vulguem suportar com una major despesa l’IVA de les importacions en els projectes de
recerca i hi puguem donar el mateix tractament que en les operacions interiors o intracomunitàries, tal
com es va regular a la instrucció 1/2005.
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, 8 de març de 2005
El Gerent,

Andreu Alcover

A tots els responsables del tràmit de documents comptables.

