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PROCEDIMENT DE DOTACIÓ D'IVA EUROPEU  

en PROJECTES DE RECERCA SUBVENCIONATS 

(actualització de les notes publicades en data 09/07/2012 i 30/10/2014) 

 

Aquest procediment està previst per les factures que acompleixin els següents requisits: 

1. Emeses per un proveïdor d’un país de la Unió Europea. Enllaç països 

2. Que inclogui QUOTA d’IVA 

3. Que el concepte de la factura estigui entre els acceptats per sol·licitar de devolució 

(vigilar també els específicament no acceptats i la normativa específica per determinats 

països).  Enllaç conceptes    Normativa específica per determinats països 

4. Imputable a un projecte de recerca subvencionat per un organisme extern a la UB 

5. Que el projecte no admeti l’IVA com a despesa elegible 

6. Que la factura tingui totes les dades correctes (emissor, destinatari, contingut d’acord 

amb les dades del formulari, VAT number) 

 

Si reuneix les anteriors característiques, es podrà sol·licitar a la Unitat de Comptabilitat la 

dotació de l’IVA de la factura. 

 

La sol·licitud es realitzarà mitjançant correu electrònic a les següents adreces: 

ecorujo@ub.edu  o apombo@ub.edu, adjuntant els fitxers en format pdf SEPARATS: 

 

1) Formulari de “SOL·LICITUD DE DOTACIÓ D'IVA EUROPEU en PROJECTES DE RECERCA 

SUBVENCIONATS” degudament emplenat. 

o Nom del fitxer: Nom empresa+núm.factura+SOL  

o Exemple: Copernicus3475_SOL.pdf 

 

Formulari 

Instruccions formulari 

 

2) La factura –sense comprovats de pagament, visa, ni altres documents- 

o Nom del fitxer: Nom empresa+núm.factura+FAC 

o Exemple: Copernicus3475_FAC.pdf  

 

Quan el nom de l’empresa o el número de la factura sigui molt llargs, no cal que siguin complets 

(darreres xifres per exemple és suficient en el cas del número factura).  Si que caldrà que siguin 

idèntics en els dos fitxers. 
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3) Si  l’investigador/a ha avançat l’import de la factura en una moneda diferent a l’Euro, adjuntar també 

còpia del càrrec de la despesa en la seva targeta o compte corrent.  Enllaç a Instruccions sobre la 

moneda de la factura. Països UE amb moneda diferent a l’euro 

 

 

Instruccions sobre la moneda de la factura 

Quan la divisa de la factura NO és l’Euro:  

• Pagament avançat per l’investigador/a:  còpia del càrrec de la despesa en la targeta o 

compte corrent de l’investigador/a  

• Factura no pagada:  Cal digitalitzar-la, per tal que puguem comprovar el canvi que s’ha 

aplicat al SAP. 

Països UE amb moneda diferent a l’euro 

 

Gravació del manament ADO 

Un cop rebuda i revisada la sol·licitud de l’IVA europeu amb dret a devolució, la Unitat de Comptabilitat 

realitzarà una Modificació de crèdit (MC) al vostre CEGE,  a una partida específica d’IVA,  per l’import 

sol·licitat. 

Us enviarem còpia d’aquesta MC. 

L’indicador de l’IVA de la factura del proveïdor en tots els casos serà el C0. 

El manament el tramitareu contra  dues aplicacions:  la del projecte, per la base,  i la de la dotació de l’IVA, 

per la quota. 

 

UB: Sol·licitud de devolució de l’IVA europeu 

La Universitat de Barcelona sol·licitarà anualment a cada país membre de la UE la devolució de 

l’IVA de les factures que prèviament ha avançat als projectes mitjançant aquest procediment.  
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ANNEX AL FORMULARI de SOL·LICITUD: 

INSTRUCCIONS I ALTRA INFORMACIÓ 
 

 

DESTINATARI DE LA FACTURA: DADES FISCALS UB 

Ha de constar: 

- Nom: UNIVERSITAT DE BARCELONA 

- Número de VAT: ESQ0818001J 

- ADREÇA FISCAL COMPLETA: Gran Via Corts Catalanes 585, 08007 Barcelona 

 

PROVEÏDOR: EMISSOR DE LA FACTURA 

 

És MOLT IMPORTANT que el formulari s’empleni amb les dades literals que figuren a la 

FACTURA.  

És a dir, vigilar no copiar directament les dades del creditor SAP, si aquestes no coincideixen 

exactament amb les dades que figuren a la factura sobre la que es demanarà la devolució de 

l’IVA. 

 

DESCRIPCIÓ CONCEPTES 

� Assistència a congressos, fires, exposicions i similars.  

� Allotjament i manutenció.  

� Transport  

� Altres: descriure tipus de despesa (veure les no acceptades) 

No s’accepta 

- Serveis amb inversió del subjecte passiu. La factura ha de ser sense IVA. Entrarien dintre 

d’aquesta categoria tots els serveis tècnics de laboratori, publicitat i publicació 

d’articles. 

- Compra de béns amb destinació territori espanyol d’IVA. Es tractaria d’una adquisició 

intracomunitària i la factura hauria d’anar sense IVA, per exemple compra de llibres, 

material de laboratori, escriptori, etc. 
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Normativa específica per determinats països 

- FRANÇA: No accepta despeses d’allotjament i manutenció 

- PORTUGAL: No accepta despeses d’allotjament i manutenció, ni de lloguer de 

vehicles de turisme 

- POLÒNIA, RUMANIA I TXÈQUIA: Exigeixen informació complementària per 

despeses d’assistència a congressos i allotjament: cal adjuntar un Certificat de 

l’assistència al congrés del personal de la Universitat, amb el llistat de les 

persones que han assistit i la justificació de la necessitat de realitzar la despesa. 

Cal que siguin en l’idioma del país. 

 

PAÏSOS MEMBRES: IDENTIFICACIÓ I ESTRUCTURA VAT PER PAÏSOS 

 

 
País 

 
Identificació 
nacional 

 
Codi 
país 

Nombre 
caràcters del 
VAT 

 
Exemple 

Alemanya Ust-IdNr DE 9 nombres DE999999999 

Àustria UID AT 9 dígits ATU99999999 

Bèlgica Nº TVA o BTW-Nr BE 9 ó 10 nombres BE999999999(9) 

Bulgària DDS BG 9 ó 10 nombres BG999999999(9) 

Croàcia PDV-ID; OIB HR 11 nombres HR99999999999 

Xipre FPA CY 9 dígits CY99999999L 

Dinamarca SE-nr DK 8 nombres DK99 99 99 99 

Estònia KMKR-number EE 9 nombres EE999999999 

Finlàndia ALV-nro FI 8 nombres FI99999999 

França ID.TVA FR 11 dígits FRXX 999999999 

Grècia A. Æ.M EL 9 nombres EL999999999 

Hongria Közösségi adózám HU 8 nombres HU99999999 

Irlanda VAT REG NO IE 8 dígits IE9S99999L 

Itàlia Numero Di Partita IVA o 
P.IVA 

IT 11 nombres IT99999999999 

Letònia PVN-numurus LV 11 nombres LV99999999999 

Lituània PVM moketojo kodas LT 9 ó 12 nombres LT999999999(999) 

Luxemburgo ID.TVA LU 8 nombres LU99999999 
 

Malta 
Numru ta' 
l'identifikazzjoni tat-
Value added 

MT  

8 nombres 
 

MT99999999 

Països Baixos BTW-Nr NL 12 dígits NL999999999B99 
 

Polònia 
 

NIP 
 

PL 
 

10 nombres 
PL9999999999 
PL9999999999PL999999 

Portugal NIPC PT 9 nombres PT999999999 

Rep. Eslovaca  

DPH 
 

SK 
 

10 nombres 
 

SK9999999999 

 

Rep. Checa 
 

DIC 
 

CZ 
8, 9 ó 10 
nombres 

 

CZ99999999(9)(9) 

 Gran Bretanya VAT REG NO GB 9 ó 12 nombres GB999 9999 9(9 99) 
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Romania  RO 2 ó 9 nombres RO99(9999999) 

Eslovènia Identifikacijska stevilka 
za DDZ 

SI 8 nombres SI99999999 

Suècia Moms Reg No SE 12 nombres SE999999999999 

 

 

CONSULTA VIES: En cas de visualització deficient o dubtes, es pot consultar la 

validesa del VAT a la següent adreça WEB. NO ÉS OBLIGATORI 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/?locale=es 

(com a peticionari s’ha de posar les dades de la UB - ES + Q0818001J) 

 

 

PAÏSOS UE MONEDA DIFERENT A L’EURO 

 
PAÍS DIVISA CODI 

Bulgària Lev búlgar BCN 

República Txeca 
 

Corona Txeca CZK 

Dinamarca Corona danesa DKK 

Croàcia 
 

Kuna de Croàcia HRK 

Hongria Florí hongarès HUF 

Polònia Zloty polonès PLN 

Romania Nou leu romà RON 

Suècia Corona sueca SEK 

Gran Bretanya Lliura esterlina GBP 

 
 

 

 


