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1. Introducció
L’acceptació per part de l’Agència Tributària de la deducció practicada per la UIB
l’exercici 2005 de l’IVA que se suporta en els projectes d’investigació genèrica, en els
contractes i convenis per investigació aplicada (signats per la Universitat a l’empara de
l’article 83 de la LOU) i d’altres despeses d’inversió en investigació, fa que puguem
considerar aquest IVA recuperable, tal com hem fet amb l’IVA suportat dels projectes
d’investigació aquests dos darrers anys.
Amb la finalitat que d’aquesta millora se’n puguin beneficiar els responsables directes,
gestors de les partides del programa de recerca i desenvolupament de la Universitat
(541A), s’amplia el tractament no pressupostari de l’IVA que s’havia iniciat l’exercici
2005 amb els projectes de recerca segons la Instrucció 1/2005, de 9 de febrer.
2. Comptabilització de l’IVA suportat en el programa de recerca i
desenvolupament de la Universitat
A fi que l’IVA que es recupera de la Hisenda Pública no es comptabilitzi com una
major despesa, les partides pressupostàries del capítol 6 del programa de recerca i
desenvolupament (541A) passaran a tenir un tractament no pressupostari, i per tant
només s’ha de carregar a la partida analítica corresponent l’import base de la factura,
mentre que l’import de l’IVA s’anirà comptabilitzant automàticament a la partida no
pressupostària MA87.
Aquesta mesura afectarà les partides analítiques lligades als econòmics que es detallen a
l’annex 1, que pertanyen als conceptes següents:
•

622/541A Inversió en equipament científic

•

623/541A Inversió en infraestructura científica

•

626/541A Fons bibliogràfics. Revistes
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•

644/541A Contractes i convenis art. 83 LOU (excepte les despeses de personal,
viatges i despeses de representació)

•

645/541A Investigació. Projectes de recerca (excepte les despeses de personal,
viatges i despeses de representació)

La mecànica de la comptabilització d’aquest tractament de l’IVA a l’aplicació
informàtica CTB és la mateixa que es va exposar a la Instrucció 1/2005, de 9 de febrer.
Es important recordar una sèrie de consideracions:
a) Atès que el programa CTB és multipartida, i atès que tenim partides amb distint
tractament, no es pot comptabilitzar una factura per partides que tinguin tractament
d’IVA diferent.
b) No es poden fer càrrecs intercentres entre analítiques amb diferent tractament d’IVA.
c) En el cas d’adquisicions de material inventariable que es facin amb càrrec a aquestes
partides, l’import que es comptabilitzarà com a valor del bé a efectes de l’inventari ha
de coincidir amb l’import pressupostari de la despesa. Per tant, no ha de formar part del
valor del bé l’IVA que es recupera de la Hisenda Pública.
d) Pel que fa a les operacions interiors, us recordam que per poder recuperar l’IVA de la
Hisenda Pública és imprescindible disposar de la factura amb tots els requisits formals
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 2007.
e) Quant a les adquisicions intracomunitàries, no heu de fer el càrrec de l’IVA
intracomunitari. La comptabilització d’aquest la 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 autotransferir-se, a la factura del
proveïdor hi ha de figurar el seu VAT i s’ha de comunicar el nostre (ESQ0718001A).
f) Pel que fa a l’IVA de les importacions, s’ha de tenir en compte el que s’estableix a la
Instrucció 2/2005, de 8 de març.
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).
Aquesta instrucció entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2007.
Palma, 4 de desembre de 2006
El Gerent,
Andreu Alcover
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Annex I
RECERCA I DESENVOLUPAMENT (541A)
CAP. 6 INVERSIONS REALS
Art. 62 Inversions noves associades al funcionament operatiu dels serveis
62200

Equipament i construccions - Maquinaria

62201

Equipament i construccions – Material Científic

62202

Equipament i construccions – Obres menors

62203

Equipament i construccions – Instal·lacions

62204

Equipament i construccions – Projectes

62205

Equipament i construccions – Material i equipament informàtic

62206

Equipament i construccions – Elements de transport

62207

Equipament i construccions – Mobiliari i estris

62208

Equipament i construccions – Obres majors

62209

Equipament i construccions – varis

62300

Infrastructura científica - Maquinaria

62301

Infrastructura científica – Material Científic

62302

Infrastructura científica – Obres menors

62303

Infrastructura científica – Instal·lacions

62304

Infrastructura científica – Projectes

62305

Infrastructura científica – Material equipament informàtic

62306

Infrastructura científica – Elements de transport

62307

Infrastructura científica – Mobiliari i estris

62601

Revistes

Art. 64 Inversions de caràcter immaterial
64401

Contractes i convenis. Art. 83 – Fungible

64402

Contractes i convenis. Art. 83 – Equipament i instal·lacions

64406

Contractes i convenis. Art. 83 – Altres

64501

Projectes de recerca – Fungible

64502

Projectes de recerca –Equipament i instal·lacions

64504

Projectes de recerca – Fungible (Inventariable UIB)

64506

Projectes de recerca - Altres

64510

Ajuts a la recerca (UIB)

64515

Altres ajuts a la recerca (Overheads)

64516

Overheads a investigadors

64601

Altres projectes d’inversió immaterial – Fungible

64602

Altres projectes d’inversió immaterial – Equipament i
instal·lacions

64606

Altres projectes d’inversió immaterial - Altres

