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Prestació de serveis Lloc de realització del fet imposable 
Regla general Seu del Prestador del servei 

Regles especials 

a) Serveis directament relacionats amb Immobles  On estigui situat l'Immoble 

b) Transports  Es considera realitzat en TAI (territori 
d’aplicació de l’impost) la part del trajecte 
realitzada en Península i Balears. 

c) Els següents serveis:  

- Culturals, artístics, esportius, científics, docents, recreatius, jocs 
d'atzar, els prestats per via electrònica (en alguns supòsits),  
accessoris a transports de mercaderies (càrrega, descàrrega, 
emmagatzematge) 

 

 
 

On es prestin els serveis 

d) Els següents serveis: 

- Cessions i concessions de drets de propietat industrial o 
intel·lectual. 

- Cessió i concessió d'exclusives de compra o venda o del dret a 
exercir una activitat professional. 

- Serveis de publicitat 
- Serveis d'assessorament, auditoria, consultors, advocacia, 

enginyeria. 
- Tractament informàtic de dades, fins i tot subministrament de 

productes específics. 
- Subministrament d'informacions. 
- Serveis de traducció, correcció o composició de textos i serveis 

prestats per intèrprets. 
- Operacions de segur, financeres. 
- Cessions de serveis de persones físiques 
- Doblatge de pel·lícules 
- Arrendaments de mobles excepte mitjans de transports i 

contenidors  

-  

 
 

Seu del destinatari 
 (Empresari o professional) 

 
Si el destinatari és: 
- No Comunitari: No IVA 
- Particular comunitari: IVA de l'Estat del 

prestador 
- Particulars de Ceuta; Melilla i Canàries: Si 

qui presta el servei és professional o 
empresari espanyol: IVA espanyol 

e)Regla de comunicació pel destinatari (empresari o 
professional) d'un NIF_IVA comunitari 

- Transport intracomunitari, serveis accessoris i mediació d'aquest 
transport 

- Treballs sobre béns mobles (han de sortir de l'Estat on es presta 
el servei)  

 
 

Seu del destinatari (Empresari o 
professional que comunica un NIF-IVA) 

f) Serveis de telecomunicacions i mediació en aquests 
serveis  

Seu del destinatari 
 (Empresari o professional) 

Particulars comunitaris o no comunitaris: si 
utilitzen els serveis en el territori: IVA 
espanyol 
 

 


