Data d’emissió
Núm. de factura

LOGO

Nom i cognoms / raó social

Nom del client

Adreça fiscal
NIF
email
Telèfon
ROI / nº IVA / VAT*

Adreça fiscal
NIF del client
Persona de contacte / email
VAT*

* (Internacional i només per a operacions amb IVA)

Concepte o descripció de les operacions facturades.

Base imposable: X
IVA: X En cas de tractar-se d’una factura per cessió de drets, no s’aplica IVA
IRPF 15% / 7%: X En cas de tractar-se d’una operació internacional, no s’aplica retenció IRPF
Tipus de canvi: X (Internacional)

TOTAL: X*
*Per a calcular el total amb ambdós impostos, la fórmula és la següent: Base imposable + IVA - IRPF
Per exemple: Base imposable de 100 € + IVA (del 21%) - IRPF (del 15%) ▶ 100+21-15= Total 106 €.
*Operació exempta d’IVA en virtut de l’article 20.26 de la llei 37/1992.*
*Operació no subjecta a IVA per l’article 69.U.1r de la llei 37/1992. * (Internacional)
*Operació amb retenció del 7% d’IRPF per l’Art. 101.5. Disposició anterior 301.A de la Llei de l’I.R.P.F*
*Triar un d’aquests tres articles, si és necessari.

Dades bancàries

Firma (si és necessari)

ESXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
SWIFT/BIC (Internacional)

Nota: Els elements que apareixen en una factura poden variar depenent del tipus per encàrrec. És a dir, si facturem a un client
estranger o nacional, en concepte de cessió de drets o prestació de serveis, etc. No obstant això, hi ha certs elements que són bàsics
en qualsevol factura. Ací us presentem aquesta factura model.
Donat que els escenaris poden ser molts, des d’APIV aconsellem que, davant qualsevol dubte, consulteu amb una gestoria o ens
escrigueu a conusltes@apiv.com. Podeu també trobar una relació d’impostos segons el tipus d’activitat i la localització del client ací:
http://apiv.com/wp-content/uploads/2020/05/ventas-online-e-impuestos.pdf
Finalment us recordem que les anotacions en color roig són aclariments realitzats per APIV i que han d’eliminar-se de la factura final.

